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DES
OU W DEN VERBONDS,

Met kunftige beeldenijjen vertoont , en

Poeetelijck verklaert.

Miclsgaders : een Hymnus of Lofzangh van de
Chriftelijcke RIDDER , en de Heeriiickheyd

van SALOMON.
Gerijm door

J. V. V O N D E L E N.

t’AMSTELBAM,
t

By de Weduwe van Gysbert de Groot, Boekverkoopftcr
3

op de Nieuwen-dyk , tuflchen de twee Haarlemmer
Sluyzen, indeGrooteBybel, 1699.



Aen de

Ouwdvaderen
, Priefleren, Koningen,

Propheten
, en Helden.

kiinckert.

«
Udvad’ren

, uyt wiensJlronck.deJïammen %ijngefprotent
Aert^priejl ren,die ’t Altaer met vuyr en vleejcb bejloeght'

Gekroonde Rpnin^en
, die cTheyfge Scepters droeght

:

Propheten
,

die den volckf hebt Godsgeheim onjloten ,

Enjlrijdbare Helden
, die metfchitterende degens

Den vyand t voorhoofd bood i en randen Moab aen,

* £w Ammons Ridderfchap
,
en t*huys keerde

, overigen
Met bloedige Tropheen

,
met veel roofs en jegens :

Duld dat mijn 'Zangeres kpmt met haer herp verbreden
Hoeghygeteelt

,
gefmoockt ygeheerfcht ,geleert ,geftre’en.

En overwonnen hebt : duld dat ickjmy vermaecke

Enfpiegel in uw deughd
,
en and'ren mtde deyl

Al tgeen de Geejl befchreeftot nut vanV menfehen heyl ;

OpAat elckjen met my in 'slhmets liefde blaecke.

Door een is 'c nu voldaer»..



Den Wyfcen

Geleerden en welervaren Heer

JOHAN FONTEYN,
der ArtznyenDoftor ,

en Liefhebber van alle

goede Kunften en Wetenlchappen.

Lis het zo dat de menfche zich met recht be-

droeven moet , enfchaemrood zijn aenzicht

ter aerdenJlaen , wanneer hy aenmerckt , hoe

vele zwackheden hy in dit leven onderwor-

pen is , zo datmen met recht , voor zo veel

het lichaem aengaet , alle onvernuftige die-

ren magh geluckiger achten , en hoven hemJleUen : nochtans

acnziende hoe God almachtigh zo velerhande zaden , wortelen

,

kruyden en andere dingen laet opwaffen om zjn gehreechen wegh

te nemen , en zijn wonden te zalven , zoo kan hy wederom moed

fcheppen , en zich billyck in zyn eUende troojlen
,
gemerckt hy

noch raed voor zjne qualen vind. En evenwel of de Nature

jaerfjcx zo veel nuttefpruyten uyt harenfchoot en boezem te

voorfchjn hrenght ,
zo waer deze troojl noch ydel ,

indien God

de eeuwen niet doorgaens zegende met kloecke en verjlandige

Genezers , die de zieckten kennen en onderfcheyden , en de

heylzame artznye den krancken bequamelyck toepaffen : De

ouwde heydenen hebben dit , hoewel niet in zjn rechte mate
>

erkend , wanneer %y Kercken bouwden , en ah Goden eerden

den genen die in deze hemelfche kunfi uytmuntigh en den quy~

* z nenden



rnndm troojllyck wam,
:
gelyck zy onder andere /Efculapmah een God hebben aengeroepen

, die zelfte Rome zonen Tem.
pel hadde , en van wtegezeght word dat hy de bleecke tchim.
men ter hellen uyt dede komen. Indien wy hedensdaeghs ooek
t0t

f
e
.

bh
.

nde
fè°f

riP Syneyght waren
, wy zouden lichteluck

mede tn dat gebreck vervallen
: want onze eeuwe is zoo oL -

luchgh niet ofvy zyn gezegent met uitnemende verftanden'diem deze Goddelycke wetenfchap uytjleecken. en zoo het om alsden Gnecken geoorloof, waer de waerheyd met verzierde
fproocxkens te bewtmpelen

, en onder defehorfe van gedichte
fabu en te verbergen

; wy zouden mogen voortbrengen
, hoe inHolland ontrent den Amfiel een Fonteyn gevonden word die door

hare fprtnghaderev *o heykMe druppelen uytwerpt dat on,al-hjcke handen duzefmaehen haer verloren gezondheyd weder
g
Z°2

he
,

hhe

l
• w

,

at dtt

ëf
zejd is kan een yder licht vaten

dte den raedgebruyckt en de hulpe genoten heeft van uwe E diedeze hflycke Stad een Fonteyn van heylzaeme artznye ver-
flrecc en die btl.yck mooght gereken, worden onder het getalée

f"nedf
£r de geleerde Tomas Garzon afgetuyght

, cheper invidia de loro nomi da fe fteffi chiari ,f famofi J
che non fono , raggi di Febo a mezo giorno. dlfZ
overwegende de ontfangen dienjlen en weldaden ons licht aenawe E. zouden vergrypen

, ten ware dat wy God erkenden tewezen de eerjle oorzaeck en borne van de welcke alle goedeg,fte ende alle volmaeckte gave is afdalende : dl oock
e jlerftycke menfchen als wercktuygen tot zijns naems eere he-gh ' rJJaerm wy dm naeJl de Alderhooghjle met recht de

zttlcke



zulcle om der kunften wille in haer behoorlycke mate eeren , 'en

in weerden houden. Het welck my oock veroorzaeckt deze myn

Helden Godes uwe E. op te dragen : waer toe mijn Zangerejfe

gantfeh geneyght is , overmids uwoe E. de dichtkmjl met een

lieflyck gemoed omheljl , oock zomtyds uyt lufl oejfent : zoo dat

uwe E. zeer gevoegelyck evenaert met de pöortreffelijcke Eroti-

mus daer de hoogdravende Heer Torquato Tajfo in het elfde ge-

zangh van zijn Gierufalemme liberata
,

aldus zinght :

* Font tpi

.

£n d’oiide * Erotimus alree van *j* Padus vliet
1 '

Zich tot ’s gequetften troeft met vlijt gebruycken liet

:

Die van het heylzaem nat , van planten 5 en van kruyden

*t Gebruyck verftond , en wift elex krachten te beduyden5

En had de gunfte noch der Mufen op zyn zy’

:

Doch met de minder eer vernoeght was van artzny.

De quynende hy den Dood alleenlyk zocht t'ontfchaeken }

En veler namen hy onfterffelyck koft maecken,

Ontfanght dan jonflige en honjlige Fonteyn zulcx als ons de

Hemelfche Fonteynader gejont heeft , en blyft zöo genegen om

de kraneke lichamen op te helpen , als zy woel ernfhgh aenhou

-

den om uwoe hulpmiddelen te genieten
,

en leeft langer als woy

nvenfehen dorren. fAm(lekedam den x x . wan Spro-

kelle i 6 2 o.

Uwe E. en A. dienftfchuldige

J. V. VoNDELE N.

A 3 Aen



Aen den opmerckenden en verftandigèn

L E S E R.

I E een quaed voorfchrift nabootzénde wat
goeds waent temaken , is verre verdoolt. Een
goed leerlingh moet dan noodwendigh op een
goed voorbeeld fteroogen . Zo gaet het in men-
fchelijcke kunften en wetenfchappen : zoo oock
inheylige, en Goddelycke oeffemngen. Hier
zyn voor al goede voorgangers van noode om
geen flimme gangen te gaen. De alderbefte, en

veylighfte zijn fchnftuurlycke, en zulcke die de heylige Geeft heeft
doorluchtigh gemaeckt : ’t welck zijn de Heyligen des ouwden en
nieuwen verbonds. Die van *t ouwde verbond brengenwy hier, als

op het tooneel,voor eerft te voorfchyn. Geen ware Godgeleerde zal
ons hierom met donckere wynbrouwen ftuyrs aenzien : want wy
doen effen het zelfde dat deGodgeleerde fchryver tot den Hebreen
al over lange dede , als hy [aenmerckende dat al wat voorhenen ge-
fchreven ons tot leeringe naegelaten was] de Vaderen des ouwden
verbonds optelde } en haer heerlijcke daden elck in *t byzonderden
geloovigen Chriftenen op het rycxfte voor oogen fchilderde, en als
een goed huysheere met alleen nieuw , maer oock ouwd uyt zijn
trezoor voortbracht. Hier over was hy zoo weynigh te berifpen als
Chnftus zijn Meefter

, die hem op dusdanige wyze was voorge»
gaen. Wilmen ons voorwerpen , datmen de voorbeelden des ouw-
den en nieuwen verbonds met onderfcheyd moet aenmercken : dat
wy de Heyligen

, die voor , en onder de wet leefden , moeten nae-
volgen alleen in ’t geene daer in zy ons als naevolghlycke voorbeel-
den zijn naegelaeten : zulckx ftaen wy toe 5 en dit heeft oock de ge-
dachte fchry ver omzichtigh aengemerckt, als eener diewelver-
ftond

3 dat de wet door Mofes gegeven , maer genade en waerheyd
aoor Jefus Chriftus geworden was: dat de wet de fchaduwe vaH
toekomende goederen, en niet het beeld der dingen zelve behelfde.
Hier moft gewifTelijck op gepaft zijn. Die dat met dede zoude lich-

telijck



Aenden Lefer.

telijck een mengelmoesvande wet , en het Euangelie maecken , en

een verboden Mofaïfche, met een geoorloofde Chriftelijcke Gods-
dienft te zamen fmelten.Nu in Chriftus dood het voorhanghfel des

Tempels gefcheurtis , weten wy dat de donekere fchaduwen des

wets voor het licht van d’Euangelifche waerheyd wycken moeten

:

dat de vergaderinge der geloovigen niet alleen te Ierufalem , maet

aen alle oorden der weereld heylige handen tot God magh ophef-

fen. Chriftus des wets eynde jont alle dingen een ander aengezicht.

Inhem is het ouwde vergaen , en het is al nieuw geworden. Zie ick

den eerften aerdfehen Adam gevallen , ick gedenek aen den anderen

hemelfchen,die door zijn volkomen en onbevleckte gerechtigheyd

den gevallen menfche , volgens zijn gedane belofte, wederom heeft

opgerecht.Zie ick Abraham al beftorven het mes trecken om zij nen

eenigen Ifaac te offeren : my fchiet in den zin hoe God de Vader de

weereld alzo liefgehad heeft dat hy zynen eenigen Zone gaftot den

fmadelijeken dood des kruyffes , en ick verwonderm y beyde over

Gods vaderlijeke liefde tot het menfcheÜjck geflacht , en Iefus kin-

derlyckegehoorzaemheyd neffens zynen Hemelfchen Vader.Ver-

neem ick hoe Iofeph in Egypten op den throon der eeren zit,om ge-

durende degezegende oeghften te voorzien tegen d’aenftaende on-

vruchtbare tyden: zo word ick gedachtigh hoe Chriftus ter rechter-

hand zyns Vaders zittende is verhecrlyckt,en tot een hoofd der ge-

meenten gezalft ,om te waecken over zyn ftrydende Kercke. Leyd

de ouwde Wetgever, Mofes Ifraël uyt Pharoos llavernye: Chriftus,

de nieuwe Wetgever , voert zijn volck uyt der zonden dienftbaer-

heyd, en het geweld des duyvels. Gact Aaron in het alderhey lighfte

wieroocken : Chriftus onze waerachtige Hoogepriefter , niet door

boeken ofkalveren maer door zyn eygen bloed , offert hem zelven

zijnen Vader toteenen zoeten reuck , en verfchynt voor ons in den

Hemel voor hetaenfchyn van Gods onverdraeghlycke Majefteyt.

Zoodelfraëliten haer vanJofua,Gedeon,Samfon,en andere,als van

hare Verloffers roemen : wy beroemen ons vanden Heyland aller

menfchen,het welck Jefus Chriftus is. Keert David al bebloed , en

zegenrijck met roofoverladen vanden flaghder kinderen Ammon

:

Chri«



Aendm Lefer.
Chriftus onze geeftelijcke Koningh met het kruyfle overwonnen
hebbende, vaert met veel heerlijcker tropheen de poorten in van
het nieuwe Jerufalem , en word gewillekomt van veelduyzend-
maelduyzend Engelen,en Hemelfche Heyrfcharen. Verwonderen
haer de Ifraëliten over Salomons wijsheyd , en heerlijckheyd

:

Chriftus de wijsheyd Gods heeft fchoonder luyfter , en zijn Glori

'

en Majefteyt verdonckert de eere van Davids naezaet. Hebbende
Joden veel Propheten tot onderwyzers , en leermeefters , wy luy-
fteren nae eenen grooten Propheet , en Leeraer die ons van den Va-
der uyt de wokken bevolen word te hooren , en op wiens breyn de
driemael heylige Geeft , als een zuyver Duyfken heeft geru ft,doen
zich den Hemel opende. Wederom vermaent my Abel tot oprech-
tigheyd: Mekhifedechtotrechtveerdigheyd:Lothtotgaftvryheyd:
Abraham,en Tfaac tot gehoorzaemheyd.Iacob tot ootmoed:Jofeph
tot kuyfcheyd: Mofes tot zachtmoedigheyd en getrouwigheydrjo-
fua, en Caleb tot ftandvaftigheyd : David tot vuyrigheyd en danck-
haerheyd: Salomon tot Godzaligheyd:Micha tot vromigheyd:Hiob
tot geduld: Tobias totGodvruchtigheyd &c, hebben deze Godde-
lijcke Helden en Hemelfche fackelen eenigedeughdenmetmal-
kanderen gemeen, gelijck zy doemzy zijn oock door d’een ofd’an-
der deugd vanden anderen onderfcheyden. Elckin ’tbyzonder
munt in yet watbyzondersuyt:gelijck koftelijcke fteenen,peerlen,
en diamanten, die alhoewelze te zamen dierbaer,en van uytncmen-
de weerde zijn, nochtans ergens in,door zekere fchoonheyd,verwe,
glans , ofmaecxfel onderfcheyden worden, en gelijck de ftcrren in *t
voorhoofd des blinckenden hemels , die,fchoon zy te gader licht en
helder zijn , nochtans in glans en klaerheyd oock in grootheyd ver-
ichillen. Hier hebdy de Vaderen uyt wiens lendenen zo doorluch-
rige ftammen gefproten zijn , en die op de Goddelijcke beloften ge-
ireunt hebben. Hier ziedy de Priefteren die God nae zijn eeuwige
wijsheyd, als met zijn hand, gekleed en ge^iert heeft. Hieraen-
ichouwdy de Helden wien God zelfhef mes heeft op de zyde ge-
gord , en die met haer vromigheyd ons tot den geeftelijcken ftrijd
opwecken. Hier proncken de Koningendiemetbalfemoverftort

het



Aétiden Lezer.

liet hayr met gulde Kroonen deckten , en met de rechterhand de
bepeerelde Rijcxftaven zwaeyden : en hier hoordy de Propheten ,

door wiens mond de Geeft des Heeren heeft getrompettet de kom-
fte vande beloofde Meftias. Dit zijn de Koningen,Priefteren,Hey-

ligen,en Propheten die met gereckten halze hebben uytgezien , en
verlanght nae den grooten Zalighmaeckerdesmenfchelijckenge-

llachts. Dit zijn de lichtende trotzen die van het waerachtige licht

getuyghden , het welck verlichten zoude al die inde duy fterniftejen

fchaduwe des doods zaten. Zy al te zamen verftrecken ons een

groote wolcke van getuygen. Het geloove draeght moed op deze
overwinners die zoo geluckig onder haer baniere gekampt hebben.
De een is om zijn Godbehaegelijcke offerhande zijns broeders roof
geworden 3 en heeft zijn bloed onnoozel en onfchiildig uytftorten-

de,den Hemel de wraecke bevolen.De ander heeft in een Godlooze
StadjOnder een Godvergeten volde zoo met zynen wandel gelicht,

dat hy alleen met zyn twee dochters weerdigh is geacht Gods vlam-
mende toorne te ontgaen, en vande Engelen uyt den brand gemekt
te worden. De een heeft God vertrouwende een gewillige balling-

fchap aengenomen 3 en zijn eenigh weerdfte pand niet ontzien den
Heere op te offeren, de ander in zijn bloeijendejeughd wilde zich
niet ontzuyveren met zijns heeren beddegenoot 3 als was het datze
hem met haer uytnemende fchoonheyd , en fmeeckende woorden
toe vleyde en aenlockte.De een heeft een weeldigh paleys^en prach-

tigh hof, en het goud vande Egyptifche Kroonen, en Troonen ver-

fmaed 3 en zijn dagen pynelijck inde woeftyne met veel ongemacx
ondereen halftarrigh volck gefleten.De ander heeft,alfier veel duy-
zenden wantrouwden , op Gods toegezeyde beloften onwanckel-
baer gefteunt 3 en eer door het vertrouwen als door het zweerd
machtige en geweldige Komnghrijcken veroverden Ifraelden buyt
vande verbannen Heydenen uytgedeylt. en zoo voortgaende van
perfoon tot perfcon zouden wy ten leften blyven ftaen als voor het

voorhooft geflagen, aenmerekende wat het geloove al in deze Hel-
den gewrocht heeft. Maer het zal ons genoegh zijn dat wy eenigc

hebben aengeroert op dat de Lezer mereke wat nuttigheyd het toe-
* * breneht



Aen den Lefer.

brenght vvanneermen met aendacht overweeght het leven der Hey-
ligen : het welck als eenen ftock is zeer gedienftigh den genen die

als pelgrims nae het nieuwe Ierufalem wandelen: en heylzame artz-

nye voor alle flaeuwigheyd des gemoeds : eenen fpiegel om der zie-

len vlecken te kennen: eenen onfeylbaren wegwyzer in alle omwe-
gen van des weerelds doolhof: eenen vermaeckelijcken lufthof

voor den inwendigen rnenfch : een verquickende fpringende borne
voor heylgeerige herten: een fchole voor onervarene.-een licht voor
alle blinden. Lijd ymand onfchuldigh : hytroofte zich met Abel.

Waerfcliouwt ymand te vergeefs : hy gedencke aen Noah. Woont
ymand onder de Godlooze : hy lichte met zijn leven als Lot. Is y-

mand vremdelingh: hy verzel zich by Abraham. Word ymand
vande geblanckette Welluft aengelockt:hy houde zich aen Iofephs

fchouwderen . Verlaet ymand noode dees aerdfche glori , en ver-

ganghlijcke fchatten : hy lette op Mofes voorbeeld. Drucken u el-

lenden en rampfpoen : zijt geduldigh als Hiob. Vervolgen u die-

naers van afgoden, en Tyrannen: blijft getrouw als Daniël &c. ziet

eens hoe groote rijckdommen , en dierbare kleynodien hier fchuy-
len . Op dat wy ons dan te beter zouden mogen fpiegelen in het le-

ven van de uytftekenftefchriftuurlijcke Heyligen des ouwden Ver-
bonds , zoo hebben wy haer aller wandel kort in rymen begrepen }

en ons zelven zoo vermaeckelijck als ftichtelijck geoefFent : en
om zulcx te bequamer voor te ftellen ,deden wy haer,als ofze zelve
leefden /preken per profopopcciam,ofperfonerings wyze. Datze haer
zomtijds in een derde perfoon laten hooren,gefchied om eenige aen-
gename veranderingh by te brengen. Laet ons dit niet euvel afgeno-
men worden. Gebruycken wy oock zomtijds eenige geoorloofde
dertelheyd ofpoeetfchevryheyd : rekent ons zulcx met tot zonde,
het welck gefchiedende, Lezer,en zoo wy vernemen dat u onze ge-

ringe arbeyd gevalt , zullen veroorzaeckt zijn d’een ofd’an-
dertijd de Helden des Nieuwen Verbonds aen den dagh

te brengen. Vaert wel.



KL1NCK ER T.

CH of'tgeoorloft waer te danjfen met de Reijen

Der heyl’ge Zielen die der Hemellieden(poor

Naevolgen , en God loftoejuichen in het Koor

Des hoogen Hemels wijdvan droefheyd afgefchejen

:

Hoe zou de Geeft van ’t lijfont(lagengaen verbreijen

Des Allerhooghjlen roem , en met een held’reftem

Hem zingen inde Kerck van ’t nieu Jerufalem 5

En volgen met zijn keelder Engelenfchalmeijen

:

Maer overmids ick hier noch vremdehngh bene'en

Moet zuchten , eer ick magh het Heyhghdom betre*en -

Dat onze Hooghpriefer heeftgeopent voor ons allen :

Zoo offer icku, Heer , dergener wandel, die

Ick in Igewijdpampier uws Geejls uytmmtenzie

:

Laet u den leegen toon uws Dichters dochgevallen.

Door een is nu voldaen.





Der Vaderen Vader.

Z iet hier een klomp gezielt naer ’s Hemels beeldeniflen

:

Die om gehouwt te zyn moft flucx een ribbe miflen

:

Die
,
geeuwende uyt den droom ontfprongen , d eerfte dagb

Zyns levens voor hem ftaen zyn hertzlieve Eva fagh.

Hy riep ("doen fchaamrood zy ontzagh te komen nader)
Myn Bruytje , tree vry toe , wy twe zyn doch te gader

Een zelve vleefch , en been. Manninne zydy daer ?

Is’t ii te wil? zeghtjaej zooisonshouw’lyckklaer:

Ja ja riep d’eerfte Maeghd , laet ons de bmyloft vieren

,

End’Eng’lennoo’nterfeeft 5 devog’len, endedieren.
De Bruygom nam zyn Bruyt , den Schepper zongmen prys s

Men hielter openhofin’tweeldighParadys.
Maer och ! ’t en leed niet lang , ’touwd Slange vel bezeten
Bekoorde ’t jonge Wyfmet zotte kift , om t’eten

Van ’t korts verboden fruyt , om toetzen goed en quaed

,

En Adam 3 onbedacht , volght heyloos ’s vrouwen raed.

Daer lagh een huys ! helaes ! uyt was ’t met al haer weelde }

Zo flucx begeerlyckheyd vernoeght de zonde teelde.

Men weefder vygebla’en , men fchooler onder ’t lof

Doen God zyn donderftem liet hooren in den hof.

’t Onfterf’lyck boomgroen meer hun hayr niet mocht befchimmen
De gaerde wierd bewaeckt van een der Cherubimmen

:

Der Vad’ren Befteva’er in zweet en ongemack
Moft d’acker ploegen , die met doornen van fich ftack :

En ’s werrelds Moeder , laes ! met duyzend fmerten tevens

Haer kind’ren brengen voort inft bange licht des levens.

Het ongeluckigh paer in d’oegft van zoo veel ween
Vlood met ’t gemoed van d’aerde , en bouwde d’hope alleen

Op ’t heylighvrouwen zaed , dat haer 5 en haer zaeds fmetten

Afwaflchen zoude , en eens ’t Serpent den kop verpletten.

' A



Heb. ii.

Door het geloove offerde Abel Gode een beter offterhande ah Cam y

door de welcke hy betuygt is rechtveerdigh te zijn , dewyle God
over zyne gaven getuygeniffe gegheven heeft : en door dit zelve
fpreeckt hy noch t hoewel hy ghejlorven is.



De eerjïe Mavtelaer.

O Nnozel was myn hert , dies greetigh ick befchudde
Voor ’t bytwolfs achterkies myn macke onnof’le kudde

,

Terwyle Kaïnbroer omwroete met den ploegh
Zyn acker , die hem noyt betaelde pachts genoegh.

En wetende , dat ick verplicht was lofte geven
Hem j die myn vliezen ’t gras dede aen de ribben kleven

:

Ick Kaïn voorhiel of, als ick myn lamm’ren dracht

,

Hy d eerft lingen zyns oeglts oock t’off’ren was bedacht,
Ick had gehoor, wy twee eenmoedigh ons verfpraecken

,

En de’en ons giften op een tweeling heuvel blaecken.
Myn vuyr golfde hemelwaert, zo dede ook ’s offers ftnoock,
Maer hem bedeckte een wolck van ne’ergeflagen roock ,

Waerom , van gramfchaps brand in ’t aengezicht ontfteken

,

Hy met een ftuurs gelaet fchiet van my zonder fpreken.
Ick zuchte , ick was begaen

, en van veel wenens nat.
Om dat ick ’s Broeders haet op my geladen had.

Ick bracht hem een gefchenck van lamm’ren zonder fmetten

,

Op hope om zynen wrock , en pieck wat te verzetten.
Dan ach ! ’t was al vergeefs, een wyle tyds gele’en
Hy my gemoete op ’t veld

,
geliethem wel te vre’en

,

Hy brachtme , ick volghde hem op een onbetre’en paffagie

,

Benoorden floegen wy in ’t droefft’ van een boffchagie
Die van de vog’len noyt gegroet was noch bekent

,

En daer tot noch toe oytquam menfch noch vee ontrent

:

Hy op zyn luym , als hy zyn tanden had doen knerffen.
Een groote keyfteen greep , en blixemde myn herffen
Met zeen’wen uytgereckt : ick fneuvelde

, en ick viel

,

En zoo ick my noch repte , hy met zyn flincker hiel
Den krop my worghde toe. daer lagh ick zonder fpraecke ,

Het bloed ten monde uyt vlood , dat d’Hemel liet de wraecke
Van d’eerfte Broedermoord bevolen, mynen geeft,

Ontfchaeckelt van het lyf , was d’eerfte die ter feeft

In ’t koor der zielen quam , en daer in grooter weerden
Den broedermoorder hier liet ballinghop der eerden.

A 2



3

Genef. f.

Seth was honderd en vyfjaer oud , engenereerde Enos , en leefde

honderd enfevenjaer , engenereerde zonen en dochteren. dat zyn

gantfihe ouderdom werd negen honderd en twaelfjaer , enfterf



De Godvruchtighe.

M Yn Moeder vond haer ziel doorregen met een fabel

Van droefheyd , als zy roock hoe deerlyck haren Abel
Had Kaïns haet bezuyrt. O , riepze , dat valt zwaer

!

Te hebben opgezooght een Broedermoordenaer

:

Ach ! Abel ! Abel ! ach ! wat is u wedervaren ?

Wat droom ick al van moord met opgeileecken hayren

!

Had God dan met een eed verzworen , en ontzeyd
Te nemen in zyn fcherm uw zoete onnoozelheyd ?

Gaethy , in ’s vromen nood } zoo licht zyn aenfchyn wenden y
Dat hy , zoo fnoode lchelm , zoo hey1’ge ziel laet fchenden ?

Heeft Abel dan om zunft hem dagelycx geroockt

,

En al de rotzen hier ontrent haer kruyn verfchroockt 3

Ofwas hy achteloos te knielen , en te buygen ?

Neen , d’heylige affche , alfins verwaeyt , kan noch getuygen
Van zyn Godsdienftigheyd > en ofhy is vermoord

,

D*een klippe zegget (leeds aen zynen nabuyr voort.

Dus klaeghde d’arme vrouw } tot dat verbreken waren ,

En zy bereycken mocht een eeuwe en dertigh jaren

:

Doen knickte haer d’Hemel toe , die in zoo bangen nood
Haer zwangerde dat zy my teelde uyt haren (choot

:

Nu hebbe ick , fprackze , noch na wenfche een vrucht verworven „

Die wecken zal het geen met Abel was geftorven

,

Een zoon } die vroom } en goed , het goed van ’t quade fchift 3

En Kaïns boofheyd zy een rechte tegengift

:

Een zoon , wiens vroomheyd zal bekeeren d’alderbooften

,

En ’s moeders hert, gemat van droefheyd, eyndlycktrooften.



Ecclef. 44.

Enoch behaeghde den Heen wel 3 en is wech ghenomen , op dat

hy der Wereld eene vermaninge ter boete ware ,



4
Die 't Graf verfmade.

MYn Meefter Seth ’t gezet des Hemels op my ente ,

En Gods geheymwetin myns herten tafel prente.

En goot my in *t gemoed een Goddelijcken reuck

,

En perfte my zoo dat myn ziel van jonghs een kreuck
Behield van vreeze Gods , die zoo heeft toegenomen ,

Dat myne wandel ftreckte een fpoore d’and’re vromen :

Die, weynig in getal , fchier wierden afgemat

Van Kaïns boofheyd , die het heyligh zaed vertrad.

Ick fpeurende hoe hy gafGodvruchtigheyd ten roove

,

Met Seth oprechten hielp den ftandaert van ’t geloove :

Met ongel , en laeuw bloed des altaers plat beflaen :

En met gebeen om hoogh nae ’t fterren welfopgaen.

Van waer de drymael groote , en heyPge God der Goden
My ziende groeijen in veel deughden ongeboden

:

En hoe myn lyf myn ziel ftreckte een gewyde kerek

,

Dat veel te zuyver achte om decken met een zerek

:

Dat veel te weerdighfehatteom van de dood verbolgen

Te zyn verbeten , en van ’s kerekhofs keel verzwolgen.

Waerom ? ter aerde hy een vuyrge woleke boogh

,

Waer in hy my als in een koets ten Hemel toogh

:

Van waer het fterflyk volck gejond word noch van verren

t’Aenzien myn oogen j niet meer oogen , maer twee fterren >

Twee fterren daer ick mede aenfehouwe ’t fchoon aenfchyn

’t Schoon aenfchyn Gods met opgefchovene gordyn

,

Gordyn, die hindert dat de fterffelycke menfehen

Niet zien het geen ick zie met eyndelooze wenfehen.

O licht ! o dagh ! o fchoon ! o doel ! o weelde ! o vreughd

!

Wanneer zal u de reft der heyl’gen zien verheugd.

O mann’ , zon , fpei , bloem , trooft ! wanneer in ’s Hemels ftoelen

Zal u elck fmaecken } zien 3 aenhooren , ruycken 5 voelen.



5
N O A H,

Heb. lx.

Door bet geloove Noe van God vermaend , van het gene dat men

noch niet en zagh , vreefde, en maeckte de Arcke tot zijns

huyfgejins behotidinge : door de welcke hy de wereld oordeelde *

en is der gerechtigheyd , die nae den geloove is 3 erjgenaem ghe-

worden.



Jfoumdjïe Schipper. 5

HOe *t menfchelyk gedacht meer wies,meer wies de boofheyd:

De weereld wierd een poel vol ftanex en Goddeloofheyd,
De JonfPren fnoerden op metgoud hun gouden hayr

:

En timmerden haer pruyck met tranflen wonderbaer

:

Haerhalzen, blanck als fneeuw , zy preuts en opgebazen
Omkranften, mars op mars, met krauwels portefrazen

:

Haer roo fluweele keurs lleepte als een achterfwans

,

Haer lendenen omgorde een ronde toren-trans :

Zo ginghen zy op ’tgoud van haer ermboeyen fhureken

,

En zooltjens gheborduert al kraeckende van \ kureken

:

En pronekten dagh op dagh als poppen toeghemaeckt

,

Zo lang der heyl’gen jeughd wierd met haer min geblaeckt

,

Gevangen , en verlockt. help God » ick zagh te voren

,

Wat wierd uyt ’s weereld echt een Godloos zaed gheboren

»

Veel fnooder noch als ’teerfte. ickpredickte, maerlaesi

Zy floeghent in de wind . zy riepen: armedwaes!
Gaet razen nauw Arck , zo zuldy niet bedruypen

Van ’s pekels overloop als wy te hoop verzuypen.

Men dronekmen kloncker fteeds , men hieldet al voor boerd

,

Ter tijd in mijn gefticht , van alles wat zich roed

Ickhuyjfde, paer bypaer, en die van mijnen zade.

En aen mijn zaed verknoopt , ick mee te vluchten rade.

De Hemel ftelde flucx zijn fluyzen op altoos

,

Tot ick der berghen kruyn uyt mijn ghezicht verloos.

Den naem des Heeren wy gheherberght hier aenriepen

,

Tot *s Hemels toorn ghekoelt de ftroomen weer verliepen

:

En ’t groote Galioen , ontllaghen van haer nat

,

Zijn bodem ftiet , en ftrande op *t hooft van Ararat

:

Daer leg*rende tot dat , van boven aengefproken

,

Wy op ’tbemofchtaltaerde’en onzen offerfmoken

,

Die d’Hemel zo geviel , dat hy met heyl'ghe een
Zwoer met geen Zendvloed meer het aerdrijck te vertre*en y

En tot verzeeghlingh ons te hoen van zulck verderven

,

Hy in de wokken fpande een boogh van duyzend verven.

B



i

Heb. 7

Deze Meichifedech was Koningh van Salem en des alderhoogh-

fien Gods Priefter 3 de welcke Abraham te ghemoet gingh s

als hy weerkeerde van den Jlagh der Komngheny enzeghende

hem

,



De Koninghlijcke Priejïer. €W ie dat myn Vader was, en moeder, ick verholen

In donck’re nachten laet gheheymenis bevolen

:

Doch roemen derfick wel dat Salem voor ghewis

My daneken magh , dat zy een ftad geworden is

:

Doen ickde kruyneneerft wift van deze heylighe rotzen

Fray op te toyen , en met fteenwerek op te botzen

:

Doen ick deze heuv’len huwde , en gorde met een muyr

,

Op dat voor ’t uytheemfch ftael , en ’t eyflyck oorloogsvuyr

Myn Burgt mocht zeker zyn , en ’t arme volck in vreden

Zyn dorpels onder my gheruft en veyl betreden.

Maer oft u vreemd fcheen , dat ick kroon , en myter voer

Op mynen fchedel , dien noyt vlym noch fcheermes fchoer

,

Ick antwoord : dat God zelfvan zy n ghewelfde wooningh

My tot zijn Priefter zalfde , en kroonde tot een Koningh.

Myn heyligheyd oon vleck d’aenftaenden Prieft’ren laet

Vry dienen tot een lamp in haer ghewyde ftaet.

DeGoden , die het hayr met goud en peerlen eeren

,

Laet vry rechtveerdigheyd van mijnen fcepter leeren.

Noyt hebbe ick op ’t altaer ghevuyrt met valfchen fchyn :

Noyt kreuckte ick ymands recht , maer gaf een yder ’t zyn.

En uyt dit vroom gemoed ick brande nae d’oprechten

:

Waerom zo haeft ick hoorde , hoe Abram met zyn knechten

In boerfche onordeningh , den Dwingelanden van

’t Groot Syrien trofaen , en overviel by Dan :

Met brood en wyn verzorght ick hem en Loth gingh teghen ,

Uytbreyende overhaer mijn Priefterlijcken zeghen.

Wie met zijn ooghe in mijn aendachtigh aenfchyn fpeeld

,

Ziet hoe Melchifedech zo levendigh afbeeld

Een hoogher Priefter , wiens beginfel Goddelijcker

,

Bereycken niemand magh met een veerziende kycker

:

Een Koningh , die ontfingh een fchoonder Diadem

,

En zijnen throon befchaeuwt in ’t nieuw Jerufalem.

B 2



Sap. ra
£)e wyfheydt verlojte den rechtveerdighen doen de godlooze om-

qumen y doen hy vloodvoor het vuyr , dat op devyfSteden viel



7Het %out van Sodoma .

O Lot ! wat ftrengher lot was ’t u zo wijd te zwerven

,

En van uw Vaderland den Hemel te gaen derven ?

Doch God verzagh uw fchae , doen als een rijcke zee

Gingh golven over ’t groen het witgewolde vee

,

Zo dat haeft Neve en Oom door ’t krimpen van de weyden

,

En d’aenwas van haer kud , de nood beval te fcheyden

.

Ick floegh fampt mijn ghezin te Sodoma my neer ,

Maer ’t oorloogh velde drae op onze muyr zijn fpeer :

Zo dat gheplondert ick wierd , wegh ghevoert door boffen

En haghen , daer op ’t (lagh mijn Oom my quam verloffen.

Met vreughde vond* ick weer de dorpel van mijn huys ,

Daer aengevochten van een Goddeloos gefpuys

,

Ick met mijn wandel lichte : en daer twee Jonghelingen

Wy in de fchaduw’ van ons gaftvry dack ontfinghen

,

Tweegaften, die, ghedaelt van ’t Hemelfche ghebouw

,

Verblinden *t geyl gheboefte als ’t haer mifbruycken wouw.
Ick neyghde knien en hoofd voor d’afghedaelde Goden.

Zy zeyden : maeckt u op 3 flucxop , ’t is tijd ghevloden

’tVan God verbannen volck , en uyt d’aenftaende brand

,

Zyleydenmy, mijn helft, en dochters metter hand.

Mijn Egae met ghemoed , noch met haer liehaem vlugge

Omziende , een zout-pilaer bleefachter onze rugge

,

Den Neven tot een baeck : en zo fluckx Ste’en Land

De Hemel met zijn toorts van fulpher ftack aen brand,

ïck met mijn deernen in de fchaduw der fpeloncken

Bleef veylig op *t geberght , befchermt van vlamme en voneken.

De Maeghden (treurigh dat de volcken omghebracht

,

Wierd met zijn val gedreyght het menfehelijek geflacht)

Raedflaeghden , en met dranek haer ouden Vader toefden

,

Totzeuyt de winckelhaeck verhand en zinnen fchroefden.

Ick wierd terftond ghewaer een heymelijeke vlam

,

Die zo langh blaeckte , dat ick beyde haer Maeghdom nam.

’t Is wonder , wat de ziel des wynftocks al kan brouwen

,

Volgt dit quaed voorbeeld niet , maerw ilt dees baken fchouwen.

B 3



s ABRAHAM,

Heb. ii.

Door het gheloove heeft Abraham , als hy verzocht werd , Ifaac

gheoffert , en hy , die de belofte ontfanghen hadde , heeft zijnen

eenigh gheboren zone gheoffert.



Der geloovigen Vader.

ZO yemand meten wil mijn heylighe voetftappen ,

Dat hy zijn ooghen weyde in al myn ballinghfchappen

:

Dat hy aenmerck hoe ickom vree mijn Broeder wyck :

Hoe trouw ick hem ontboey , myn huys gehoorzaem yck.

Dathem ter herten gae hoe gaftvry ick my draghe

,

En d’Eng’len legher in de fchaduw van myn haghe :

Met wat medoogen ick ophoude Sodoms roe

:

Met welck een valt geloove ick legh my zelven toe

Te zwang’ren Sara , met een eenige eerftgheboren

:

Met wat ghelatenheyd ick in mijn Egaes toren

Myn Hagar geePtgheley fampt haeren Ifmaël.

Doch aldeef’ zwarigheden zijn niet dan kinderfpel

Ten aenzien van die ftorm , doen hard van alle zyden

Het fcheepken mijns gheloofs fchip-brekingh fcheen te lyden

,

Als met dees donderftem God zijnen Abram vind

,

En fpreeckt
:
gaet offertmyuw eenigh troetel-kind.

Dat was een wonde in ’t hert na zo veel herde flaghen

:

Ick geef te dencken , hoe ’t een vader al koft draghen.

Help God ! wat ginger doen een thy van tegenfpoed

,

Hoe worftelde ’t geloove en ’tVaderlijck ghemoed

,

Als ick op d’heyfge klip ,van droef heyd fchier verflonden ,

Beyde ermen kruyfwijs van myn Ifack had gebonden

,

En trock , in God getrooft , den fabel uyt bera’en

Om van die zoetebol ’t hoofd van den buyck te flaen.

GhewiPlyck hadder niet een Enghel toegefchoten

,

En mynen erm verlet, de fteenrootze ick begoten

Zoude hebben met dat bloed , waer in Gods goedigheyd

My zijnen zeghen had beloofd en toegezeyd.

Maer vraeghdy wat myn hoop noch Voede in zulcke nooden ?

Het leven , dacht ick , kan verwecken licht den dooden

,

En die een klomp bezielde , hem die voor ’t akaer viel

Inblazen wederom een levendighe ziel.

Ghy vromen , dat’s u voor ! ffandvaftigh allegader

Dit voetfpoorhoud , en volght my allerheyl’gen Vader.

%



$> . 1 S AA e,

Heb. ii.

Door het gheïoove van dinghen die komen zouden , zegende ICaac
zyne zonen Jacob en Efau,



De Beloofde . 9

Z O dra ick quam in ’t licht deVroevrouw zal ’t ghetuygen >

En ’t vrouwenbuyrfchapj hoe men zagh mijn moederjuygen:

O 3 riepze
!

geeft dat fchaep te kliffen aen zijn vaer ,

Dat langh verwachte loth , mijn blyfchap , is ’t eens daer ?

O reyckt dat popken hier. maer hadze in haerder zielen

Geheymplaetze eens gedroomt 3 dat ick voor ’t mes zou knielen j

Dat in mijns vaders fchee’ wierd van de roeft gheknaeghd

,

Die inval had terftondhaervrolyckheyd verjaeghd.

Hoewel de Hemel liet de zaeck zo wyd niet komen

,

Dat my van ’t lichaem wierd het jeughdigh hooft ghenomen

:

Rebecca was myn loth , die God zo heerlijck fchiep 5

En naemaels zo gheruft in Ifacx ermen (liep ,

Tot dat gheluckighwy uyt haeren fchoot ontfinghen

Een zegheninge van twee tweelingh-jongelinghen.

Ons blydfchap waer volmaeckt gheweeft in eender dracht

,

Had Ezau Jacob in goedaerdigheyd geflacht.

O ruygen Efau ! die om ’t moesuw recht verquifte

,

En dan uyt rouwkoop weer metuwen broeder twifte.

’t Was wel befteed aen u , dat Jacob henen gingh

Eneyghende, door lift, van *s vaders zegheningh

’t Mergh en de vette room. wat nepen ons al zorghen

,

Dat inuw gramfchap ghy uw broeder mocht verworghen

,

Zo ghy gezworen had . Was ’t niet een herd gefchil

Dat Jacob ballingh wierd alleenom uwent wil ?

Wat wrochdy hertenleet in ’t herte van uwe ouwd’ren

;

Wat pack van droefheyd ghy niet lade op hare fchouwd’ren

!

Doen ghy verflinghertaen de dochters hinght van Heth

,

Die ’t hooftuw bliezen vol , wanneer ghy waerd te bed.

Doch lof zy Zebaoth , die binnen onzen leven

Ons Jacob tot een trooft hadde in den fchootghegeven

:

In wien ick Ifacx zaed zo vruchtbaer zie ghefteld ,1

Dat wie de voncken aen ’t ghefternde welfzel teld

,

Die met ghezwinde keer ons over ’t hooft gaen gloeyen

:

De zonen teld > die uyt de ftronck van Abram bloeyen.



ï© J A C O B.

Genei. 31.

Ghy en zult niet meer Jacob heeten maer Ifraél : want ghy hebt

metGodenmet menfehengekampt > en boven gheleghen.



De WbrflelaêY . ï

V Oor broeder Efaus wrock gewaerfchouwt van myn moeder

lek zweefde in ballinghfchap by Laban haren broeder,

Myn Oom ick welkom was. ick dreefzijn plechtigh vee

Om Rachels fchoonheyd , die veel blancker was als fnee ,

Veel fchoonder als de Zon , veel frifleher als den douwe

,

In ’t oogh haers minnaers 3 die vergat al zynen rouwe

,

Als hy ontmoeten mocht zijn handgaeuwe herderin ,

Die vaecken met hem joegh de geytkens uyt en in.

Maer als nae ’t {laven ick omhelfde mynen zeghen

,

Ick Lea leep aenzagh , die heym’lyck had gheleghen

By Rachels Bruydegom : dus diende ick wederom

Vier jaer en dryom mijn verkoren eyghendom.

Als ick ghezeghent nu nam voormy te vertrecken

My Laban ophiel , mids dat mijnen loon zou ftrecken

Het bond ghefprenckeld vee 3 daer ick terftond met lift

Rechtveerdelijcken in mijn baet te woeck’ren wilt:

:

Waeromals icjcmijn Oom zaghin’t ghelaet ontfteken

,

Ick op ’t gheleyde Gods myn legher op gingh breken 3

En weeck het aenghezicht myns fchoonvaers , die wel haeft

Al hygende 3 ter vlucht , my vinden quam verbaeft.

Wyraeckten in verdragh nae ’t onderlingh krackeelen

:

Hy zegende ons s ick gingh hem Jacobs God bevelen

,

En fpoede mynen tocht , en worftelde zo trots

Met d’Enghel op den wegh , dat hy den zeghen Gods

Moft fpreken over my. niet langh hier na , wy fpoorden

Dat Efau op ons komft’ zijn heyr ftelde in flaghoorden

:

En fchrickten zohy quam op onzen legher aen

.

Ick zocht met diepe ootmoed zijn gramfehap t’ondergaen

,

Enwon zijn herte , en zagh haeft Ifack den ftock-oude }

Die my betafte 3 maer van blindheyd niet aenfehouwde.

Hy fleet ghelyck een kleed van ouwdheyd 3 tot ick droef

Met Efau in het grafzijn dorr’ ghebeente groef.

Hoe namaels ick mijn zielom Jofephs ziel gingh quellen

,

En zeghende mijn zaed 5 magh Jofeph u vertellen.



II J O S E P H»

Heb. ii.

Voor het gheloove melde de Jofeph als hyfterft , van den uytgang

der kinderen Ifraels , ende gheboodvanfijneghebeenten.



IVer Jonghelmghen fpegeh

I
Ok hadde in vaders hert de voorplaetze ingenomen

:

Mijn Broed’ren zulcx verdroot : ’t geheym van mijne dromen
Haer gramfchap feller fleep. waerom als ick ghegaen

Op ’t veld quam riepen zy : daer komt de droomer aen

,

Dat geld hem zynen kraegh , zo derfhy niet meer zuyghen
Uytzynenduym , datwy, elfHerren, voor hem buyghen

,

Slae doot diejonghe wulp ! maer Ruben noeh bedut

Te weegh bracht , datze in ’t hol my lieten van een put.

Hier doock ick totze my goed koop verzek’ren ginghen

Den Ifmaliten , voor viermael vyfzilverlinghen.
Te Memphis omgheveylt zo ras niet , ick gold meer.

Doen Pharoos Kamerlingh wierd mynen tweeden heer.

Myn dienftbaerheydt hem bracht een vloed van zeghen inne,

Ter tyd op Jofephsjeughd wierp d’ooghen van haer minne

In ’t afzyn van zyn heer de bruyt van Potiphar

,

Die op haer bed-fpon blonck gelijck de morgenftarr’

:

Recht ofGod keuren wou wat deugde al t’mynent thuys leyd >

Maer zy behiel myn kleed , en ick behiel myn kuyfcheyd.

Als ’t aengebrandewyfmyns mantels flippen greep

,

En door valfche aenklachtmy in ’s kerckers yzers neep

,

God op myn onfchuld zagh van zyn gefternde wooningh

:

Dies ick , droomkundig , voor het aenzicht van den Koningh
Gafop zyn droomen den Monarch bericht van als

,

Die rood van goud my wierp een keten om den hals

,

En om d’hooftflapen my den purp’ren tulband druckte

,

Zoo dat Egypten ’t hoofd voor myn ghenade buckte,

Als zeven oegften ick had ’t overfchot ghefpaert

Om d’hongher te verza’en van hongher ’tfcherpe zwaerd ,

Dat al de weereld vlood 5 en onder and’re zielen

Myn reyfb’re broed’ren de’ voor my op ’t marmer knielen

Dat van myn zetel droegh de trappen : daer ick bly

My hun te kennen gaf, en zy erkenden my:

Daer ick myn Vader wenckte , en d’ouwde trooftelozen

Omhelfde , en gaf te leen de vruchtbaerheyd van Gozen.-

c 3



32 M O S E S.

Heb. ik.

Door hét gheloove weygherde Mofes , als hy grootghtworden was ,

een zone der Dochteren Pharao genaemt te zijn: verkiezende
liever met Gods volck quaed te lyden , dan tydlijcke nuttigheyd
der zonden te ghebruyeken.



Ve Wetgever*

G Hedenckt eens in wat pers dat Moyfes ouwd’ren waren ,

Als my de bitt’re nood te wiegen gafden baeren

,

En weder wat een vreughde opdaeghde in hare ziel

,

Doen veyl ick in den fchoot van ’s Koninghs dochter viel

:

Die my te baeck’ren gafaen Juff’ren , en Vorftinnen

,

En aen myn koeft’ren ley te kolt haer lchrand’re zinnen :

Dan ’t was verloren moeyt’ : zulcx toonde ick haer wel plat
Doen Pharoos Diadem ick met de voeten trad

,

Ghelijck ick naemaels dede , en eenzaem gingh befchudden
By Horeb , met mijn mack , mijn afghedwaelde kudden
Tot dat my God verfcheen in vlamme , op wiens gheley
Ick Jacobs 11averny den Vorft des Nyls ontzey

:

Die dreefeer langh in ’t meyr met al zijn pracht verzoncken

»

Als te veel hovaerds hy en pekels had ghedroncken.
Doch die ons leydftarr’ bleef, die ’t hier toe had gebrocht

,

Die ’t water tapte uyt fteen , en ’t Mann’ bieck in de locht

,

Die Amaleck verdempte , eneyllijck, en vervaerlijck.

Ons gaf van Sinaï zijn wetten wonderbaerlijck.

Maer ’t achtelooze volde dreefmet zijn naem de fpot

,

Als ’t juychteom ’t fnoode goud van een gegoten God.
Ick yverde om haer heyl , en waeckte al fteeds in ’t midden
Van haer en God , ofick haer plagen mocht verbidden

.

W at kofte ’t my al zweets ! wat druckte my een krtiys

,

EerGod mijn trouwe toetfte in ’t twaelefftammigh huys :

EerGod mijn uytvaerd vierde op ’t Hemels hoogh ghefteente

Door d’Eng’len , die den Droes ontzeydeh mijn ghebeente ,<

Daer hy mee’ fpoken wouw in Ifraël voor mom

,

Om God t’ontvremden zyn verkoren eyghendöm.
Ick Hiep in ’t graf, ter tyd ick vrolijck met Elias

Verzelde op Thabors pruyck den Hemelfchen Meflias,

Wien ick had voorghelicht , en ick nu kennen kon

,

Als ick opklaren zagh zijns aenzichts gulde zon

,

Die namaels zo mifmaeckt aen ’t hout droop tufTchen d’ermeo’^

Dat zich een fteenen hert daer over moeit erbermen»-



Ecclef. 45.

Hy heeft Aaron zynen broeder , uyt den zelven gejlachte Levi s

oock verhooght , en hemgelyckuytverkoren. Hy maeckte een
eeuwigh verbond met hem 3 en gaf hem het Priefierdom in den
volcke,



Ver Vriefleren Zotme. 1 5

D Oorzietmevry
,
ick ben de Phenix der Levyten

,

Voorwien, als voor een God, opruymen d’Ifra’lyten.

Van myn gebalfemt hoofd de balfemreuck afduyft.

Myn hayr metaalveis
,
en infynezy’ gehuyft,

Waer op de myter blaeuw
t ,

daer braefvergulde fpitzen

Om juychen van een Kroon
,
wiens goud als fcherpe flitsen

Zyn flraeltjens drilt en fpuyt. recht in mijn fier’ vooraen

Gaet’s Heeren heyligheyd in’t goud haer leger flaen

:

Die als een zonne
,
veel te helder van vermogen

,

En blixemdrael met vuyr d’omdand’ren vlieght in d’oogen

,

De mantel
,
die gedickt en voor en achter hanght

,

Een fpiegelende glans van ’s bordfchilds glans ontfanght

’t Gedeente fpeelt in ’tgoud : het goud kleeft aende zyde

:

Dezydeaen d’Ephod hecht
,
die moedigh op’tgefmyde

Den lyfrock deckt
,
wiens zoom met bellen en granaet

Het Iynen onderkleed my voor de fchenen ftaet.

Maer op myn boezem daert noch eens
,
daer kundige handen

,

Zoo kundryck doen in goud die flonckerkolen branden

:

Daetluda, Napthali, Gad, Ruben, Zebulon
Dan, Afler, Benjamin, mctLevi, Simeon,

En Iofeph
,

Ifafchar in ’t vierkant met haer vlammen
D’ooghappels fcheem’ren doen van Iacobs twalefdammen.
Wiezietzich zat, die ziet hoe Goddelyck ick brom,
A Isick dus ’t wieroock blaeck in ’t heyligh heylighdom ?

Wanneer mijn bordgedeent’
,
met d’aangedeken lampen *

En d’heylge golven van ’t heet altaer fchynt tefchampen ?

Alsi’t eenmael by geval aenfchouwde een onbefne’en

,

Hy droomde een God te zien omgloryt hier bene’en.

Was ’t dan wat wonders
,
dat uyt d’hovaert zyner zielen

Jeloers eer Korah op hieftegen my zyn hielen ?

Als d’afgrond hem verzwolgh , om d at geen anderzon
OytEclypferen mocht den glans van A'aron

,

Als deze Höoghprieder, die nae ’s lichaems offer veyligh

Z yn voétzool zette in ’t choor van ’s Hemels welffel heyligh

:

Daer hy in ’s Dryheyds naem een zoeter vuyr aendack,

Voltoijende al het geen wat aen myn ampt ontbrack.

D



Ecciel. 45-

Phineas de zone van Efeafar , was de derde in zulcke eere: die

yqjerde in de vreeze Gods : en doen het volck afviel , Jlond

hy trouwelijck vajl en koen > en verzoende Ifrael,



14De 'Priefterlijcle Heldt.

D AtGods Peft-enghel gingh in Ifrael vernielen ,

En aerf’lingeoverfmeet zo menigh duyzend zielen }

Die met een geyle vlam ontfteken waren knap

,

Doen ’t puyckjen op haer loeg van Moabs Ionckvroufchap ,

Dat haer ghekluyftert hiel met minne als eyghen {laven

,

Zoo datze haer boelfchap ’t lyf , haer ziel den afgod gaven

:

Van ’t huys van Simeon niet fchricken dee* deVorft

,

Wien knaegde onkuyfcheyds worm als kancker in de borft.

Wat doet d’onkuyfche , die, ghewaerfchouwt , blyft veel fteger ?

Met Cafbi gaet hy tre’en door ’t twalefftammigh leger 3

In fpyt van Moyses , en de (lammen , die , bedilt

,

Uytgoten tranen voor de deur van ’s Heeren hut

,

En vind de tente wiens verhemelt men uytfpande

Om veyligher te zijn in ’t pleghen van die fchande.

Ickzagh’t, enalvolvuyrs, en razende bykans

Nae ’t hoerekuf ick fchoot
,
ghewapent met een lans

,

En fpitte pol en fnol door lever , longe en darmen

,

Datze hartfteeck bleeven dood met haer gevlochten armen.

Zoo (lorfmet haer de plage : en onzer vad'ren God
Myn yver troofte met het heerlijck Priefterloth

,

Dat namaels onghefeylt zou d’Hemel voor my loten.

Zo haefl nu was de tocht op Midian befloten

,

Ick Veldheer ’t heyr aenvoerde , en onverziens op ’t lyf

Den vyand viel , en motfte haer Vorften alle vyf.

Daer gingh het plond’ren aen : elek pafte wat te raken

:

En fte’en y en floten wy tot molm , en puyn afbraken..

En veeghden ftad en land van menfchen , en van vee

,

Dat heuvel , bergh , en dal te berften fcheen van ’t wee

:

Als wy met roofverla’en
,
gewrongen van den bloede

We’erkeerden , en bedaert , noch wraeck met koelen moede

Afeyfchten ’t overfchot , den maeghden uytgezeyd

,

Wien noyt gerept was haer gewyde zuyverheyd.

Zo vind de gramfchap Gods haer , die nae ’s herten wenfchen

Met afgoon boelen , en met overgeven menfchen.

D 2



T)e Heere behield Caleb by lyfs krachten 3 tot in zijn ouderdom

,

dat hy optoogh op het geberghte in het land , en zijn zaed be-

zat het etve*



De flandvajUge, 15

W ie wil de vettigheyd van Iacobs erfpacht vaten

D’infoete vygen koor , de dronckene granaten

,

En bezien , die ryp fchier berften uyt haer vel

,

Terwyl die keyzertros , die zwang’re mufchadel
Den palmen handboom buyghd , die dus lange onderwegen
De fchouwd’ren druckte van twee mannen halfverlegen

:

Zoo riep ick tot het volck , als wy ’t beloofde land

Doorfnuffeld hadden heel van d’een aen d’ander kant.

Maer och ! wat holp’et ? als thien van myn medemackers
We’erblaften : dwaefheyd is ’t , vergaept u aen geen ackers ,

Aen hofnoch wynbergh daer u Caleb me verdoofd

En Iofua , dien ’t breyn los rammelt in het hoofd.

Onwinbaer is dat land : zyn veilingen uytmunten

:

De Herren draeijen op der toornen (lompe punten

:

Dat niemant nae zyn room , noch honigh ommezie

:

Dat volck van Enack draeghd de fchinckels inde knie

:

Zyn eygen Burg’ren gaet dat yf’ren ryck vernielen.

O God, wat reelfer een tempeell in Ifacx zielen

Door dit gerucht
:
gevaer van fchipbreuck ’t leger liep

:

Ons leydslien zweken fchier : myn kleed ick fcheurde , en riep

Wat mannen , zytgetrooll , God zal een uytkomft’ vinden

,

Wy willen haer , als brood , op llaende voet verflinden

:

lehova ftryd voor ons , zy vechten fonder helm.

Neen kreten zy : flae dood ! llae dood die looze fchelm

!

Op llervens oever ick gewillyck waer gekomen
Had *s Heeren heerlyckheyd die uyr niet waergenomen

,

Die vlammende in zyn toorne , en yver zwoer oprecht

,

Dat niemand ’t heyl zou zien als Caleb zynen knecht

:

Die’t naemaels zagh , als hem te lote is toegevallen

Het land dat Hebron vryd in ’t rónde met zyn wallen :

Als zynen ouderdom in kracht was al zyn jeughd

,

En aen zyn zaed hy zagh zyns herten weelde en vreughd.

D 3



Ecclef. 4.6.

JeJhs Nave was een held in den Jlryd , en een Propheet nae
Mofes, die daer groote overwinninge hadde voor de uitverkore-
ne Gods , als zijn name mede hrenght , en wreeckteze aende
vyanden, vande welcke zy aengegrepen werden: op dat Ifrael
zijn erve kreghe . -



De Leydfman. t c

O P d’aenkomft’ van mijn heyr liet afvan ’t ftrand te fchuren
De zwalpende Iordaen , die als twee glaze muren

Haer golven metzelde op , en bouwde een wandelpand
Voor IPrel ruym genoegh , die wederzyds den wand

Met peerlen brommen zagh, metfchelpenen met hoornen,Welck orgelden in ’t oor van ’s Hemels uytverkoornen

,

En zongen enckel lof, terwylen Levy fterck

Met zijne fchouwd’ren ftutte , en ophiel ’s Heeren Arck

,

Tot dat de Hammen met haer drooge zolen ruften

cv’t oever langh gewenfcht , dat zy van blyfchap kuften.

Ick zagh de reuzen ons haer hielen laten zien

,

En ’t hert ontvallen , en het ftellen op een vli’en ,

En decken gaen , zoo flucx zy ’t legher krielen zagen

,

Dat over ’t water noch geen fchipbrugge had geflagen

;

Daer op ick Iericho terftond den vrede ontzey

,

En met der Prieft’ren hoorne , en Ifacx veldgefchrey

De muren omtrock , die geweldighlijcken vielen

,

En quetften met haer val zo menigh duyzend zielen

,

Doen ’t hongerige ftael noyt fpieren zoeter vond

,

En ’t onuytlefchlyck vuyr in alle daken ftond.

Wat mochter voor ons ftaen ? de zon vergat te dalen

Als zy de zon zagh van onze overwinningh ftralen

:

Bleeckverwigh en verbaeft , en bleeck de bleecke maen
Zagh den Eclipfts vaft der Cananiten aen

,

Der Koningen , die langh van veel triumphen droneken

,

In ’t yzer fneuvelden , en kropen in fpeloncken.

W at groeyde my mijn hert , wat laden ick een fpeck

Als icker drymael thien , en een hadde op den neck
En op de borft getre’en , zo lange totze borften

,

En omghedeylt het leen van zoveel rijeke Vorften »

Mijn eere had my verruckt j* hadde ick van verr* niet nae

My volgen zien dien Held , dien grooten Iofua ,

Die met een ftyver erm ’s erfvyands breyn zou fcherven s

En voor zijn heyligh volck een beter rijck verwerven.



Bem verfcheen de Engel des Heeren , en fprack tot hem : de
Heere is met ughyftrydbaer held.

Verf, 14. Gaet henen in deze uwe kracht
:
ghy zult Ifrael ver•-

lojjen uyt der Midianiten handen; ziet ick hebbe u gezonden.



De Held.

DE fmaed waerme tot noch Manaflfe was bejegent.

Om dat zyn broeder ryck was bovenjhem gezegent

,

lek Ephraim toefchoof : doen elck van anext en fchrick

Voor ’t zwaerd van Midian vlood in ’t geberghte , en ick

Den degen gorde op zy’ , na dat wy ,
aengefproken

Van d’Engel , hadden ’s nachts ’t hoogh altaer afgebroken

,

Dat Baal ’t hooft ophiel : en na dat ons zyn trouw

Den Hemel zwoer op ’t vlies , nu nat , nu zonder douw 5

Die [om betoonen dat de palm in ’t bloedigh vechten

Alleen niet word gehaelt met menighte van knechten

,

Noch met eenheyrkracht , dat , braverende te ftout

,

Met koper en met ftael , met zilver en met goud

Zyn vyand d’oogen quetft , als ofdes oorlooghs zegen

Alleen in ’t harnafch waer , en niet in ’t hert gelegen.

En d’onverfchrocken moed , die , heymelyck gezield

Van God ,
niet aerflen kan , maer voorvoets ’t al vermeld

Wat opftaet tegen hem] geeft oorlofte vertrecken

,

Die ’t water met haer tongh niet als een hond oplecken.

Noch troofte my ’t geloove , al was ’t fchoon , dat ick van

’t Gantfch leger maer behiel thienmalen dertigh man

:

Al was ’t fchoon , dat ick zagh dat ’t heyrkracht der vyanders

Lagh voor my als het zand aen d aengevochten ftranden

.

Noch quanten wy by nacht recht op haer aengezet.

De kruycken fcherfden wy , en ftaecken de trompet

,

En blaeckten met de toorts , dies der Midianiten

Zweerd op haer eygen borft van leer gingh door ’t verfchietem

Zy Helden ’t op een vli’en , verbaeft door ’t veldgefchrey

,

En lieten afgejaeght , haerVorften alle bey

Gevangen zonder ziel : en zoo zy we’er haer krachten

,

En ’t overrompeld volck te zamelen bedachten

,

Ick optoogh ooftwaerts aen. daer vloden zy te fpae

,

Als Sebah bleefgeva’en , en Koningh Zalmuna.

Dies Iacob danckbaermy aenbood ’s lands heerfchappije

,

Doch ick behiel den roof , en liet Godde vooghdije.

E



i 8 S A M S O NI

Doen quam hem een jonge brullende leeuw tegen , ende de geeft des

Heeren werd veerdig over hem , en verfcheurde hem , ghelijck

alfmen een bocxken van malkanderen fcheurd , ende enhadde

doch gantfch niet in zijner hand.



De Jlercfce. i‘8

I
Ck was een Nazir Gods. myn locken waren t’edel

Om fcheyren , dies noyt fcheyr barbierde mijnen fchedel.

Myn kracht, die zidd’ren dee’ een heyrkracht wonderbaer

,

Tot haren broeyneft had ghehcylight mijn dick hayr.

Met dees twee ermen ick , als leeuw , den leeuw dee' trillen

,

En fplifte hem zijnen muyl tot aen zijn achterbillen.

Waer was de fterckheyd van de ftereke , diemen zagh

Zoo onlanghs , als het beeft dus in twee riemen lagh '?

Als op myn feeft ick van mijn troetel was v erraden

,

Ick boete myn verlies met drymael thien ghevvaden

,

Die ick den Philiftyn gheplondert had van ’t ly f

,

Als icker op haer rugh ter ne’er ley zefmael vy f.

’t Boeleren van myn helft ftond dier in Samlöns toren

Den vyand , als hy joegh de vollen in het koren

,

Met vuyrwerck inde fwans
,
ghekoppelt vaft en ftyl

:

Wat rees de merekt in tarwe , in wyndruyf, in olyf

!

Doch Lehi uyt om wraeck vergeefs quam tot myjuygen

,

Als hy met kennip myn vermogen dacht te buygen

:

Als veerdigh mynen geeft die vlaften ftricken brack

,

En groet’er duyzend met eens Ezels kinneback t

Die my een bornfprongh ftreckte ,
als , om wat te verfreflehen,

Ick myn verfmachten dorft met verfche nat gingh leflehen.

Zo op myn boelfchap ick te Gaza was verfnot

,

Men het klineket vergeefs floot met het grendel- flot

:

Wy rezen ’s middernachts , op dat wy ons verloften

,

En kruyden in ’t gheberght de poorte , en d’yf re poften.

Maer naemaels ftond my dier myn nieuw ghetroude bruyt

,

Die tot mynfcha , zoo langh was op haer lagen uyt

,

Tot dat myn pan ontbloot ,
ick bloot ftond van vermogen

Alsd’onbefne’en vergramt’t licht uycblufchtein mijn oogen

,

En boeyde my , tot dat myn kuyf volgroey t bykans

,

Hy vyerde Dagons feefte , en packte trans aen trans

Met menfehen , die in plaets van Samfons kunft t’ervaren

Met hem verfmachten door *t verwricken der pilaren.

,, Een ander Samfbn quam verloften fterek en fel

,

„ Het menfchelijck geflacht van Duyvel ,
dood, en hel.



lamel, de Propheet des Heeren, van zijnen God gelieft } richte-

de een Koninehriick aen > en zalfde Vorflen over zyn volch



De prophetifcbe Rechter. 1$

A LsHannaleven droegh 3 en ick allencx by drupp’len

Gezielt wierd in haer ziel , en korts bedond te hupplen
In ’s moeders lieven buyck en ’t zwangere ingewand

,

Daer ick gebeeldet was van Gods almogende hand

:

O , riepze , die my heeft gezwangert met verblyden

,

Dien wil ick ’s lichaems vrucht met lyfen ziel toewyden

,

En zal die zoetebol ’t vergulfel van zyn hayr

Verzweeren eenwighlyck het vlym-mes en de fchayr

:

Gelyckfe naemaels dede , als ick , zoo mild in ’t bloeijen

,

Aenvingh in vreeze Gods meer als in ’t vleefch te groeien..

Met een Prophetifch vuyr myn breyn Iehova dooft

,

En toont my wat een roe daet Ely boven ’t hooft.

De Hammen drymael vier , opmyn verbod, haer fchamen

Den diend van Adarcth , en Baalim te zamen.

Myn off’ren en gebe’en Abraham zeeg’nen dat

De Philidyn hem viert vanEbron aen tot Gath.

Maer wee myn ouderdom ! doen bey myn zonen bogen

Des vromen pleyt , om ’t goud dat ftonckerde in haer oogen

:

Een oorzaeck dat eerlang ’t gedacht van Ifrael

Om eenen Koningh woede , en muyte zo rebel :

Tot dat ick ’t zaed van Kis 3 onwilligh , harent halve»

Zyn ned’righ breyn ter nood gingh heiligen en zalven.

Ontzichbaer yder een toeblonck zyn majefteyt

,

Ter tyd hem d’Hemel wraeckte 5 om d’ongehoorzaemheyd

Betoont j doen nae ’t gerecht hy ’t vee en Agagfpaerde

:

Wiens kruyn te Gilgal ick ontzey met mynen zwaerde.

OSaülj ’t was om zunft } datgy, gemattet af

Door wanhoop , naemaels my ginght wecken uyt het graf

:

Als ghy ’t gefpoock myns geefts kooit tot uw onderwyzer 3

En ’s and’ren daeghs uw bord de proefnam vanuw yzer s

W ierd beudel uwes zelfs nae zo veel hoons en fmaeds

,

En ruymde David op de Koninghlyckeplaets ;

Nae dat ick hem voorlanghs zijn hayren had bedropen ,

Doen God u doot zyn gunde , en ’t ryck dond voor hem opem
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David was onder den kinderen Ifraels uitverkoren > ghelyck ah
het vette atn den offer 9 Gode toegeeyghent was.



De Koninghlijche Propheet . £c

I
Ck was noch herder , als , beweeght van ’s Dryheyds vinger

,

Myn kogel was een fteen, enmynpidooleenflinger,Waer mede ick Goliath , die ’c dwerghjen hiel voor nar

,

Smeet plomp verloren n’er, doen ’t bloed fprongh uyt zyn dar:
Dies ickgewilkomt wierd metpypen en fchalmeyen
VanSaul, diemyquamtoejuychenmetzynReyen,
Zo ick het potshooft droegh verdeken van de romp

,

Die fpertelde al om zunlt als hem zyn hovaerd kromp.
Maer och ! wat holp ’t my , als de Koningh inder hitten
Zijns toorns , in plaets van danek

, my aen ’t tapyt wouw (pitten.
Mijn vroomheyd evenwel zoo langh dede haer beklagh

,

Tot dat ick Bmydegom in Michals ermen lagh.

Noch dreefmy zijnen wrock , dat ick met zuyre (lappen
Ontweeck myn Ichoonvaer in benauwde ballinghfehappen.
Kouwd was hy wie my hoofde : ick doch ontzey ’t gheweyr
Den wraeck

, als ick greep ’t kleed , den kroes , en ’s vyands fpcyr :

En liet mijn goede zaeck bevolen ’s Hemels troone

,

Tot dat de lyfknecht my bood’sdoon vervolgers kroone:
Dies Iuda my bedroop met ’s balfems heyligh vet

,

En Ifr’el andermael , zo fluckx als Ifbofeth
Zyn lede doodduyp kreegh. nae gingh zich David quyten
Aen ’s Heeren Arck , die hy befchauwde met tapyten:
Maer ’s Koninghs yver wierd te fchendigh uytgeblulcht

,

Als hy ’t korael had van Urias Bruyd ghekuft

:

Myn boet die vlecke afwiefch. myn daden zal ick zwijgen

,

Vermids’sgeeds heyl’ge bla’en bebloed zijn van mijn krijgen

:

Daer ’t vuyr duyft van myn dael in ’t flaen van d’onbefne’eii

,

En fmoelen in haer aflche en bloed de doode fte’en

:

Daer Abfalon te droefgaet (luyten zyn hiftori

,

Als hem milt onderdeed? te doen zyns vaders glori

:

Daer van dry roeden , ick ghedruckt
, een kiezen gae ,

Om dat ick wiek mijn kracht van Dan tot Berfeba."
Wie meer begeert van hem , wiens grafnoch groent van palmen ,

>

Dieluyderhoe zyn herp weckt d’Echo van zijn pfalmen

,

Daer David off’ren gaet zyn rycke diadem
Den Koningh van het ouwde en ’t nieuw' Ieru&lem.



Eccle. 47.

O hoe wel leerdetghy in uwerjeughd , en waert vol verftands ,

gelyck als het water het land bedecht , e» hebt het alom metu-
fpreucken en leeringhen vervult.



De Wyjheyd. % i

M Yn hayr , ghefternt met goud , en puyck van diamanten

,

Bekoorde Adonia : die tegen my gingh kanten

Zijn overfchaeuwt bedrogh , en naer myn kroone ftack ,

Nu een, nu anderwerf, maerlaes! hy vieltezwack.

Al waerzijn hals van goud. ick, zonderom te kycken.

Mijn leen verzek’ren gingh myn zaed met houwelijcken

,

En pluckte uyt Pharoos hofdie overkyckerblom 3

Die in mijn ermen viel te Sion wellekom.
De feeft gheviert , ick God te Gibeon gingh off’ren

,

Daer hy my bood den keur van vier voltoyde IofF ’ren.

DeWyfheyt kipte ick uyt : hy fchonckme oock d’ander dry :

Dus bleefmy Wijfheyd, Eer, Gezondheyd, Ryckdomby.
Mijn Wyfheyd blonck in ’t pleyt, als ’t kind,noch niet in Ifucken „

De waremoeder 't hert quam uyt haer boezem rucken

:

In d’heyPgeTempelbouw , in *tbrommen van myn hof
In ’t wijen van Gods kerck : in d’uytgeborften lof.

Die voor myn aenghezicht } om Salomon te fmeken

,

De fchrand’re Koningin quam honighzoet uytfpreken

:

In ’t blad vol majefteyt dat ick myn naezaet langh

,

Daer ick een leeger fpeel , een hooghe } een Eng’lenzangh

De Gloriwierd benyd myns Godheyds ongefchonnen

,

Die myn paleyzen propte als Hemelen vol zonnen.

Gezondheyd voede my met een zoo ftercke reuck

,

Dat aen myn voorhoofd noyt zagh d’ouderdom een kreuck

Mijns Rijckdoms Alchimy dee’ dat gantfch Paleftynen

Blonck als een Hemelrijck vol blixems en robynen.

Het zilver was als lood , ’t Opirifch goud als tin

,

De peerle als keyzelfteen. maer och ! de valfche min

,

Die troetelVenus , met haer lodderketelingen

Was oorzaeck datwy ons , en God vergeten gingen

,

En bogen onzen neck voor ’tjuck van haer gheboon

,

Die vleyende ons betrock te dienen vremdeGoon

,

Zoo langh tot d’Hemel zagh met ’t aenzicht vol mifnoegen ~

* ’t Beeld in ons uytgewifcht 3 dat wy van Chriftus droegen.
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Eccle. 48.

De Propheet Elyas brack mort gelyck als een vyer, en zijn woord
hrande als eenfacket.



11D’opgenomene.

D E Hemel , als ickfprack , ontzeyde ’t aerdrijck regen

:

Dies aende beke Crith ick wachte ’s Heeren zegen

:

Daer ’t zilver vande vlietmy ftreckte lavenis 3

En van twee raven fteeds verzorght wierd mynen difch.

Als ’t vocht was opgedroogt , myn fpoor nae Zarpath ftreckte 3

Alwaer een heyl’ge weeuw haer joncxfte tafel deckte

:

Doch haer barmhertigheyd , diemy geherberght had

,

Noytmeel, nocholyfaelde, inkruycke, nocbinkad*

En als zijn doodfnack gafde zoon van myn weerdinne

,

Op myn verzoeck hem God van nieuws blies ’t leven inne.

De Prieft'ren Baals ick verwon met d’hulpe Gods

,

Doen ’t vuyr om ’t altaer fpoockte op Carmels hooge rotz

*

Daer myn gebed opfteegh , en der Samaritanen

Aemachtigheyd verfloegh met langh gewenfchte tranen.

Noch weeck ick Iefabel , alsmy in hongersnood ,

Bracht d’Engel Gods een fleffche en Hemels wittebrood

,

Waer mee* myn hert vertrooft een daghvaert koft verdragen

Van nachten viermael thien , en effen zo veel dagen

,

Tot dat ick d’heuvelGodsgenaeckte, en zagh een vonck

Van ’s Heeren heerlijckheyd op ’t ruym voor mijn fpelonck

:

Daer my Iehova ftrengh te laft leght zyncnt halven

Nazaël 3 en Iehu tot Koningen te zalven

,

Elifatot Propheet, nae zagh ick Naboths druck

,

Den vloeck van Iefabel , en Achabs ongeluck.

Ahafia vernam van my door zijne boden

DathyBaalzebub vergeefs fmeeckte in ’s doods nooden :

Zyn hooftlie 3 die hy zont om my te grijpen ftuyr 3

Ick blaeckte tot tweemael met eyflijck Hemels vuyr >

De derde ick in genade ontfingh , en zagh verbolgen

Hoe *t hofeer lange in rouw ’t gebalfemt lijck zouw volgen.

Niet langh na dezen God my in een koetze opnam >

Wiens peerden fchuymden vuyr , wiens wielen waren vlam

En zagh van boven afden anderen Elyas

,

En naemaels op *t gebergt de klaerheyd van Meftias.

F 2
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Ecclef. 48.

Doen Elias in het onweder wech was , doen qmm zijn geefi

rijckelyck op Elifeus : te zijner tyd verfchraek hy voorgeen Vor-

ften> en niemand kojt hem overwinnen.



Elyas naevolger. z
3

N Ae dat myn Meefter , die befchaduwt had myn hayren ,

Was met zyn zegekoets ten Hemel ingevaren

,

Zyn geeft rufte op mijn breyn tweevouwdigh. met zyn kleed }

Dat hem ontviel , ’s Iordaens quickzilver ick doorfneed,

’t Nat wy te Icrjcho met heylzaem kracht vervulden.

Twee beyren onghetemt , die dol van honger brulden 3

Wraeck namen vanden fmaed , die my was aengedaen

Voor Bethel , eer ick quam ter poorten ingegaen.

Edom , met Iofaphat , en ’t hoofd der Ifra’liten

Verkondige ick ’t verderf, en val der Moabiten.

DeWeduwe ick ontzet , die zat verfchuld te zwaer :

En zie dat myn weerdin haer zoon kuft binnen ’tjaer

,

Dien naemaels ick verweckte , als zyn ghezicht gebroken 5

De dood zyn lichten met zyn fchelen had gheloken.

De bitt’re kompoft ick verzoete , als ’t jonge roth

Roept: help: o help man Gods ! de dood is in de pot!

De gerft ick zegen , die de ftruysmage in gaet flocken

.

Verzadigh thienmael thien , die walgen van de broeken.

De veldheer , die melaets myn onderwys nam aen >

Gingh kranek 5 en liet ghezond de zwalpende Iordaen.

Gehaft gierigheyd erft Naemans quale ellendigh.

't Gezoncken yzer ick maeck driftigh te behendigh,

De lagen der Syriers ondecke ick , die daer nae

Geblindhockt zyn verdoold mids in Samaria.

Samarien omringht met wagenen , en roflen ,

Vertroofte ick eer haer d’erm des Heeren quam verloiïen.

Ick wakeom myn weerdin y die ’s hongers knaegworm vlood

:

En boodfehap Benhadad zyn leven , en zyn dood
Myn knaep den Iehu zalft tot hoofd van Iacobs ftammen

,

Die Achabs huys uyt veeght door ’t Goddelyck vergrammen.
Op ftervens oever nu van kranekheyd mat en traegh 3

Ick Ioas ’t hert verbly met d’aenftaende onderlaegh

Van Afllir : en v erfche’en , ick noch verweck den genen

Die in myn graffte dood , Hechts roert myndoode beenen,

F 3
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Zoo waerachtigh dis de Heere leeft 5 ick wil j\'preken wat my de

Heere zeggen zal.

'14



24De Vertoonde?

.

A Ls ’t heyr van Jcfaphat , en Achab met zijn knechten

In ’t harnafch bloncken nu ,
om Ramoth te bevechten

,

Riep ’t roth van Iefabels Propheten : ’t zal wel gaen !

O helden treckt vry op i Iehova zalze flaen

!

Mijn raed hier toe gebe’en 3 ick riep : legh afuw wapen

,

’t Heyr Ifraels ick zie als herderlooze fchapen

Verftroyen op ’t geberghte 3 en overrompelt vli’en :

Ghy Koningen ontwaeckt 3 uw zienders niet en zien

:

Een fchalcke leugengeeftjuyght op haer bedeltongen 3

En fmeeckt uw onderlaegh 3 en broeyt zijn leugenjongen.

Ick eyndigh nauwlycx , ofde Koningh , vol van fpijt 3

My volflaghs met zijn vuyft op ’t kinnebacken lmyt.

Hoe , roept hy , heeft met ons niets *s Dryheyds geeft gefproken ?

Hebt ghy ’t geheym alleen des Heeren dan geroken ?

Mijn onfchuld grijpt geen plaets. zy fcheuren mijnen rock 3

En kiuyfteren verwoed mijn fchenen in den ftock.

De legers gaen te velde 3 en vinden op de beenen

Den vyand toegeruft veel vroeger als zy meenen.

Hy wijckt hun niet een voet. zo wrocken zy te gaer

.

De Philiftijn gehert neemt kloeck zijn voordeel waer

,

Rend op haer vleugels aen 3 en ketelt zich in ’t moorden ,

En breeckt van wederzijds de kracht van haer flaghoorden

Een ruyter loft zijn peze , en eermen toeziet fchier

Hy tuflchen ’t hanghfel 3 en het Koninghlijck pantzier 3

Den Koningh Achab groet : die 3 voelende ’s doods vlagen >

Den aftocht blaeft te fpade 3 en opgeeft in de wagen

Zijn ziele 3 met het bloed dat ’t gulden harnafch fmet

En ’t zammet van de koets 3 die wierd eerlangh genet

' Van troeteljuff ’ren 3 vanjachthonden 3 en van bracken 3

Die d’edelheyd verfma’en 3 en ’t bloed geftolckt infnacken ,,

Daer’tlefabel betreurt, die in haer trali light 3

En met rouwfluyers berght haer rouwigh aengezicht

,

Beklaeghd haer bedgenood 3 en Micha voor een vrije

Kend 3 nu de fackel klaer licht van zyn prophecije



Gelyck Jonas was in den buyck des walvifch drie dagen en drie
nachten 5 alzo zal de Zone des menfchen wezen in het hert

e

der aerden , drie daghen en drie nachten .



De Boetprediker. i$

ZO ick d’Alomheyd vlood , die alfins uytgegoten

»

Als in zyn ingewand de wereld draeght befloten.

En Iapho t’ooghe ontfchool , en viel als in een flaeuwt'

»

Nae dat het langhe in zee hadde in ’t verfchiet gheblaeuwt

:

De brand van ’s Hemels toorn de pekel flucx dee’ zwillen

,

Dat zelfde ftuyrman ’t herte in ’t lyfbeftond te fchrillen

,

En ancxft zyn hayren rechte , al eermen toezagh voort

,

Laghzeyl, entreyl, en maft, en boegh-fpriet over boord,

’t Gebulder fteurt mijn rufte : elck jammert ongeduldigh

:

Men loot na d'oorzaeck : ’t loth op my valt , die ben fchuldigh

Aen ’talgemeen gevaer. noch roeytmen , maer o wee

!

Vergeefs , dus word elcx vloeck een offer in de zee

,

En ’t aes eens walvifch haeft , die zonder zich te belgen

,

My levend’ gorg’len kan , verdouwen , en verzwelgen

,

Huyfveftingh gunnen me dry dagen al geheel

,

En braecken we’er aen ftrand met opgefpalckte keel.

Verrezen zynde , ’t lefwy brenghen diewy zochten

In ’s afgronds afgrond diep , in ’t monfter vol gedrochten

,

En ginghen Ninive d’aenftaenden ondergangh

Verkondigen , die God zoude eyndigen eer langh.

Het volck beroert [zo flucx het merekte hoe God haer lieden

Quijtfcheldingh van ’t vergryp , en ’t leven aen quam bieden

:

En datter hoop wasom door boete zich t’ontflaen

Die dreygementen , en den Hemel t’ondergaen]

Hun fmettein traenen van bekeeringh afgingh waffehen

:

Zijn marmor de Monarch zelfvloeren gingh met affehen

:

Bloots hoofds hy aflche in plaets droegh van een diadem

Zyn handt was fcepterloos , erbarmelijck zyn ftem

:

Een hayrekleed zyn zyde , en purper : zyn hoveeren

Hy fchorfte , en vafte , en riep de goedheyd aen des Heeren

,

En zijn barmhertigheyd , die als zy zagh befchreyt

Het aengezicht des volex , van Gods gerechtigheyd

Het uytgetogen ftael ftack weder in de fchede

,

En hun trompetten liet den aengenamen vrede.



Ecclef. 48,

Ezecftias dede wat den Heere wel behaeghde, en bleefflantvas-

ttgh op den wegh Davtds zijnes vaders s als hem Efaias leerde*



De Godsdienjlige, t g

*t Aed Ifacx ? dat mifleyd was d’afgoon naegeloopen

,

w a lek toomde, en floot ’t portael des heyl’gen Tempels open,

In d’intre van myn ryck : en yverde zoo langh

,

Datd’ouwdeGodfdienft we’er herbloeyde in volle zwangh.

De kop’reflangh , die aengebe’en was van ’s volcx zotheyd 5

ïck bryzelde , en beloegh haer fnoo metalen godheyd

.

Den Affyrier zyn tol te brengen was ick moe

,

Enovertrockgeberghte, enfteen, totGazatoe.

Maer Salmanafler , om zyns rents verloop t’ontvreden

,

Samarien gewon , en voerde ’t volck in Meden.

Het heyr van Sanherib hem volghde , en op de been

Geraeckt, inludaginghvermeeftrenaldefte’en.

Myn hert beftorf : dies om zyn wraecke te verzachten

,

Wy*t goud van ’t heylighdom , en ’t zilver hem toebrachten

TeLachis, maer vergeefs , als hy het hadde ontfaen

,

En voor Ierufalem quam zynen leger flaen

:

Schoon ofick vroegh den muyr verzorghde , en alfins dempte

Debomen ryck van nat. de fterren hy befchempte.

Myn kleed ick fcheur. myn flut in rouwe is Amos zoon

,

En d’Engel die veifmaed Gods glorirycken throon

,

Die met den ftalenboogh zyns gramfchaps eens t’ontfpaanen

,

Quetft tweemael honderd duyft min vyftien duyzend mannen

:

Dies ’t overblyffel vlucht met Afllir : maer mijn feeft

Gefteurt word , als het lijfder zielen affcheyd vreeft.

Gods gunfte aen ’s levens web knoopt acht en zeven jaren

,

En tot waerteecken 5 doet de zon te rugge varen

Tien 'fchreden met zyn koetfe : en frifch van nieuws gezond

,

Ick God love in zyn kerck de derde morgenftond.

Dan ach ! wat was ’t ons nut , doen blyde aen alle kanten

,

Wy openden ons prael voor Babilons gezanten

:

En Efaias ons boodfchapte 3 met wat fmaed

*t Huys Iacobs zuchten zoude op d’oev’ren van d’ Euphraet

:

’tHuys Ifr*els eynden zou zyn hemelfche gezangen

,

En aende wilgen droefzyn herpen laten hangen.

G 2



Ecclef. 49.

JoJïas name is ghelyck ah een edel reuckwerck nyt der apoteken.

hy is zoet gelyck als homgh in de mondt , en alsfnamfpel by

ienwyn*



I
Ck was noch kinds 3 ente’er, als Iuda ginghmynherffeti

Met ’t vaderlyck $ieraet , en goud van Amen perffen.

De Hemel op my loegh 3 en offerde zyn gunft

Mynjeughd , in ’t oeffenfchool van welgebiedens kunft:

Waerom als nu mijn ernft de wulpfcheyt had verflonden

,

lek , wat aen ’t heyligh koor bouvalligh wiert bevonden

Herplaefterde 3 enzohaeft, als Saphan voor ons las

Het wetboeck 3 dat zo langh vervreemd te zoecken was

:

En wy begrepen hoe de Vaderen befmeurden

Den Godsdienft , wy bedroefd ’t geployde purper fcheurde»

En gingen Gods geheym ontvouwen door zijn tolck %

Die ons d’aenftaende ftrafaenduyde van het volck

,

En troofte met de zoen verworven voor ons zelvem

lek vuyrigh , d’heyl’ge bla’en in d’heylige gewelven

Liet opflaen 3 en elckx oor Gods wet bazuynen bly 3

Waer aen fluckx Iuda zich verplichten gingh met my

,

De Rey der prieft’ren Gods denTempel raeghde t’zamen

,

En veeghde d’afgoon uyt , met Baals poppekramen.

Broer Moloch 3 Afthoreth, enCamos, Milkomoock

Den geeft opgaven met onmenfchelyck gefpooek.

Haer Prieft’ren , die tot afch vermaelden ’s volex gebeente *

lek roofte levendigh op ’t bloedige gefteente.

De wich’laers roeyde ick uyt , die logentael bedi’en.

In ’t ganfche Iuda beeld noch grouwel wierd gezien.

’t Vergeten Paefchfeeft , ’t welck de jaren overtraden

,

Wy ftatigh vierden , en erkenden Gods weldaden

Den vaderen betoont, maer als ick na een wyl

Ontmoete met mijn heyr het heyrkracht van de Nyl *

Rampzaligh eenen fchichtmy quetfte , en thuys gezonden

,

De Koninghlijcke ziel van ’t lichaem wierd ontbonden

,

’t Welck in ’t gewyde grafder Koningen geleyd

Van Ieremias wierd , en Ifraël befchreyd 3

Vermids geen Koningh oyt gezalften was voorhenen

,

Die in Godsdienftigheyd 3 als ick ,
haddeuytgefcheneji»

G 3





cPEwangelifche Propheet• % 8

M Yn vader Amos was , en Koningh Azarias ,

Myn broeder, ick beftond in ’t affcheyd van Ozias

In ’t ampt te tre’en , daer toe de Hemel my voorzagh

,

Eer ick noch zuygelingh in ’s moeders voorfchoot lagh

:

In ’t ampt te tre’en , zo haeft my God beriep van boven

,

Als ick zyn glori zagh , en ’t heyrfchaer hoorde loven

Zyn groote majefteyt , wiens glanflen veels te fterck

,

De poften zidd’ren de’en van ons gewyde kerck

:

Als d’Engel licht van pluym myn lippen fnel genaeckte

,

En zuyverde met vlam , die op ’t hoogh altaer blaeckte.

Ick waeckte in mynen plicht , myn mond was een trompet 2 >

Waer door de geeft uytblies luydruchtigh Moyfes wet.

Nu zocht icklacobs heyl met dreygen , nu met fmeecken

Als zy van ’t heyligh fpoor verdwaelt en afgeweken

Met d’onbefnedene haer afgoden volghden naer

:

Dies aerde en Hemelwy aenriepen over haer ,

En wecktenze , wanneer van verre wy genaecken

De legers zagen 3 die God wapende ter wraecken.

Wat druckte ons datmen vond gerechtigheyd zo fchaers r

Wat walghde onst’off’ren van een hoopen huychelaers !
-

Doch mijn vrymoedigheyd die Koningen , en Vorften

Trad onder oogen 3 en ’t geen zy verbreucken dorften

Afeyfchte } en voorhiel waer zy waren toe verplicht

.

Manafle niet ontzagh ,
wiens grimmigh aengezicht

Riep 't vonnis over haer }
en nam zyn welbehagen

Met een getande balck myn lenden te zien zagen >

En ’t rinck’lende gebeend dat viermael zeftien iaer

’t Prophetifche ampt bekleede , en fpyfde in ’t openbaer

D’hong’rige zielen y die demoedigh } en verflagen

Verfchrickt van Sinaivol onweers } yvrigh zagen

Op den Meftias , op den Reus, denRaed, den Held 5 ,

En ’t ofFerlam , dat ick zoo duyd’lyck had gemeld

,

Enafgefchildert hoe zyn bloed wiefeh ’s werelds vlecken

Dat eer Euangelift , ick als Propheet magh ftrecken.
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Ecclef. 49 .

Jêrèmias was in ’s moeders lijfuytverkom tot eên Propheet 3 dat
foy uytroeyen, breken 3 en verfloofen, en wederom 00ck bon

•

wen en planten zoude

.



De Vroeghpredicker* z$

V Raeghd ymand my van waer , van wie quam leremia ?

Myn wiegh was Anathoth : myn vader was Hilkia

,

D’Aertspriefter , die, oheyl: het wetboeck wel te pas

Vond , dat zoo lang gewenfcht te wyd om zoecken was.

Iehova , die my voor myn tijd hadde uytgezondert

,

My zalfde tot zyn knecht, zoovroegh, dat elck verwondert

Mynjongelinghfchap , met d’ontzichlyckheyd bekleed
Zagh van een Predikant , en Goddelijck propheet.

*t Lijck van Iofias ick bedouwde metmyn tranen.

Het twalefftammigh volck met dagelijcx vermanen

,

En dreygementen ick te weren zocht van ’t quaed

:

Helaes ! maer al vergeefs : zy hielden ’t alvoor praet.

Met fcherpe diamant , en yf’re griffe , ofmerte!

De zond’ geprent was in de tafel van haer herte.

D’aenftaenden ondergangh des ftads , die te ghemoet
Ick in ’s geefts fpiegel zagh , bekeeringh wrocht , noch boet

In ymands ziel , maer elck voor ander bleef halfftercker :

De waerheyd vond geen heul : zy fmetenze met de kereker „

Schoon Babel drymael met haerfabel hecht van fne

Ierufalem beanexft , haer vlaggen ftrycken de’.

Myn woord en golter niet , voor dat de ftadt ghewonnen
Den Koning wierd ontrooft ’t fchoon aengezicht der zonnen

,

Nae dat zyn afkömft , die gehoopt hadde op zyn leen ,

Voorhem gefneuvelt viel in ’t yzer der Chaldeen

,

En hy geketent en d’Euphraet zat op het oever

,

En hoorde ’t guychelfpel zijns vyands langhs hoe droever.

Genaecken ick van verr’ zagh overdal , en bergh

,

Als If'reis heyland , enverloffer, den Monarch
Die Perfen hiel te leen van God : dies ick voor henen

Hetvolck vertroofte , dat de boey droegh voor de fchenen

:

Doch niet zo zeer met hem , als met die Siloa

Die held , die geeftelijck zou volgen David nae

,

En ’t hooft vermalen van d’erfvyand , die de zielen

Der menfehen boeyde , die in ’s Hemels ban vervielen

H
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Hezekiel zagh de heerlyckheyd des Heeren in een ghezichte , dat
hy hem wees uyt den wagen Cherubim. hy heeft gheprophe-
teert tegen de vyanden , en trooft verkondight dien , die daer
recht doen.



De groote Zïender.

N Ebucadnezar had zyn tenten nau gefpannen

Rondom Ieruzalem , om Iuda te vermannen

,

En uyt zyn elpenftoel te worpen Iojakim ,

Die met zyn leenheer tol te weyg’ren ,
zynen grim

Hadde over hem geweckt : ofonze Vorft verflagen

My quam ’t geheymenis van Gods geheym afvragen

:

En als hy merckte hoe ’s volcx godloofheyd overlangh

Den Hemel afgeterght had Sions ondergangh

,

Die eenmael vaft geftemt 3 in ’s Heeren toorn verbolgen

Onwederroëpelyck gefchapen was te volgen

:

Hy flucx behoudens goed en leven overgaf

De ftad : maer d’onbefneen hem floegh in ’t yfer ftraf

,

En fleeptehem neffens my daer Chebar fteeds de muren

Van Nimroth gaet met zand en keyzelfteenen fchuren.

Hier hadde ick op den hals geladen yders fmaed

,

Om datze denTyran op myn bevel , en raed

De poorte oyt open de’en : en leenden zin , noch ooren

Wat ick haer toeriep vanlerufalems verftooren

:

Dies my Iehova van zyn gloryrycken throon

Quam om zyn majefteyt t’aenfchouwen vrundlyck noon

Myn ziel in ’t aenfchyn kreeghtwee recht doorgaende lichten 3

En met verwond’ren zagh veel hemelfche gezichten
,

^

Die ick het volck tot trooft , en tot vermaningh me’

Gingh openen 3 op dat myn prophecye fte*

Mocht grypen in ’t gemoed der gener , die als Haven

Den heydenfchen Monarch haer zweet ten offer gaven.

’t Verftroijende geflacht , dat droevigh en ontfteld

Gingh dwalen heen , en we’er 3 als fchapen over ’t veld s

En gras noch loof affchoer op Babels magere heyden

,

Met dezen herder ick vertroofte 5 die zou wijden

De (lammen in het groen der beemden , die voortaen

Door zyn barmhertigheyd zoo heerlyck zouden flaen

In groey , en bloey ,
zoo haeft als Ifrael te ftade

Quaem een flaghregen van Gods goedheyd en genade.

H 2



Daniël wierd om zijn onfchuU vande

leeuwen verloft*



De Godgeleerde. ?

D Oen's Koninghs oogen drock en bezïghweydengingen

In ’t koninghlyck gedacht , en ’t puyck derjongelingen s

Zy ftaren bleven bot op my 3 die als een ftarr’

Myn blonde kuyfop ftack : als ’t hofte Sinear

Behagen in my fchiep , en liet mijn breyn opqueken 3

'c Welck wyd leerde over ’t hooft in drymael vyftigh weken

Myn Meefters 3 en hoewel ick fober als Gods knecht

Voor *s Koninghs leckerny verkoos het moesgerecht ,

Myn aenfchyn wel gevleefcht
,
gezonder men zagh blozen

Als and’re dien ’t bancket walght } en fteeds bafterd kozen.

Maer als ’t Monarchen droom ick nu t’ontdecken kom r

Daer al de Magi der Chaideen voorbleven ftom 3

Nebucadnezarmy verhooght , en doet de zielen

Van ’t pratte Koninghryck voor my ter aerden knielen.

Nae zagh ick Babels hoofd verbannen van Gods geeft ?

Bedouwt in ’t veld , het gras affnoeyen alseen beeft.

Belzazer naemaels (zo hy Godloos en verwaten*

Ontwyde in *t dempen ’t goud van d’heyl geVempelvateo $

Terwyl deboelen met ’t albafter van haer borft

*t Welluftighlodderoogh verletten vande Vorft)

Ick melde zynen val : als hy vol fchrix en beven

Zijn vonnis op de wand zagh onverhoeds gefchreven

,

En korts hadde uytgedient , alsdiademj enftaf.

En ’t purper vanzijn leen hy Meden overgaf:

Daer ick , te zeer ontzien om myn droomkundige herden 3

DeNyd wiert tot een buyt ,
vermids ick ’t hooft van Perden }

Ontzey met Godlycke eer t’ontmoeten , dies zy dol

" My gaf tot eenen roof den leeuwen in het hol

:

Maer d’Eng’len door haer kracht het woe’n der dieren temmen

,

De leeuw het brullen ftaeckt , en laet zijn lockenkemmen

,

En vafttertijdttoeickontkerckertj hy verblijd

Myn vyand met zijn kies , en klaeuwen motft en rijt

:

Dies orgelt yders tongh van zelve en ongeboden 3

Dat Daniël alleen den God dient allerGodem
H 3



Ecclef. 49.
Ende der twaelf Propheten gebeenten gvoenen noch duet zy lig-

gen: want zy hebbenJacob getrooft } en verlojfmge toegezeyd 3

die zy gewijfelyck hopen zouden.



De Rey der Zienders.

H Ofeas zyt gegroet , die met u prophecye

ft Huys Iacobs zuyv’ren wilt van zyn afgoderye

:

Met Ioël , die van verre afdalen zagh den Geeft

Als een flaghregen ne’er op Sions pincxfterfeeft.

Leeft lange o Amos ! die vlooduw gewolde vliezen 3

En weyde zielen als u d’Hemel quam verkiezen.

Obadja zyt gelooft ! die Edom al voorlangh

De roede hebt laten zien van zynen ondergangh.

Ghy Ionas , uwen loffteeds bryzen moet en vlieten ,

Vermids ghy hebt bekeerd tot God de Niniviten.

Micheas u zy heyl ! die Bethlems boerewal

Doet juychen 3 om dat God zich legert in de ftal.

Ghy Naiim prys behaeld , die Ninive bewaeckte

,

En waerfchouwde eer haer val rechtveerdelyckgenaeckte.

O Hebacuc ! dat doch u lof krans eeuwigh bloey

,

Om dat ghy los zaeght gaen de ftammen zonder boey,

Zephanja , uwen roem worde altyd weer geboren 3

Vermids ghy naecken zaeght Ierufalems verftoren.

Haggai niemand wyck’ > dieft loodfchgebouw verfmaed

Om Chriftus kerck , die in zyn geeft getimmert ftaet.

MaerZacharias, o! wat zullenwyuwyden?

Die allervorften Vorft zaeght op een ezel ryden ?

Met Malachias 3 die na zijn verfchulde plicht

Een Engel henen zond voor ’s Heeren aengezicht.

O heyl’ge zienders Rey ! vermids ghy boos noch nydigh

Te zamen komt , heel goed van inborft ,
onpartydigh

,

Onnoozel j ongeveynft, en niemands aenzien fnieeckt

,

Maer , wat u d’hey1’ge geeft inluyftert , tot ons fpreeckt

Met lippen zonder fmet : ick op uw woord wil bouwen

,

En in dees duy ft’re nacht die valfche leeraers fchouwen

Wiens pad ter hellen leyd , en Chriftus mynen Heer 3

En heyland zoecken by de klaerheyd van uw leer ,

Het rechtfnoer des geloofs , het held’re licht der blinden 3

De leydftarr’ die oyt blonck vooralle Gods beminden.



33 E S D R A S

Efra. 7.

Efra W0S één gèfthicktfchriftgeleerde in Mofes wet , die de Hee-
re de God ï/raels gegeven heeft: en de Koninghgafhem alles

wat hy begeerde , me de handdesHeerenzjjnesGods overhem.



De Wetgeleerde, 3 3

A Ls Xerxes zwanger gingmet yver boven maten

,

En Sion gunft toedroeghniet min als zijn voorzaten

:

Hy Efdras oorlofgaf, om vuyrighlijck , en kuyfch

,

De dorpels te betr’en van ’s Heeren heyligh huy s.

Elck ree was zo ick fprack : ’s volcx vreugd men hoorde fchat’ren

,

Daer zijnen tol d’Euphraet ontleent van mind’re wat’ren.

D’aenftaende rey ze onveyl , die ons te dreygen fcheen

Met nood, enlijfsgevaer, door vallen en gebe'en

Verzekerdenwy ons by God : die vry geleyde

Zijns Engels aen zijn kud gafover bergh en heyde

,

Tot dat te Salem wy der prieft’ren overhoofd

Toewoegen ’t heylig goud , dat Afïiir had gerooft

,

En de’en op ’t altaer ’t fmeeren ’t ongel van de rammen

,

En boeken golven nae ’t gefternte met roo vlammen

,

Tot danckbaerheyd , dat wyd van ’t flaeffche BabyIon

Zo heugh’lijck over ons blonck ’s ouwden vryheyds zon.

Maer och ! mijn hert bezweeck , mijn ziel weemoedigh treurde ,

Mijn locken trock ick uyt , mijn kleederen ick fcheurde

,

Als my ter ooren quam , hoe tegen Moyfes wet

Het heyligh zaed alom zijn kuyfcheyd had befmet
^

Met ’t Goddeloos gellacht , dat heym’lijck ’t hert der Joden

Te neygen fcheen tothaer belachehjcke Goden

:

Waerom de Hammen ick verzamelde algemeen

:

Die voelende ’t vergryp ,
terftond met heylige e’en

Den Hemel zwoeren dier ,
d’uytheemfche bedgenooten

Te vli’en , en van haer gunft , en vrundfehap te verftooten.

Het lovertentenfeeft genakende ,
yder doen

Op mijn beftel ’t geberght* gingh plonderen van ’t groen.

Men vlocht alom d’olijf , de myrt , en friflche palmen

:

De weerklang op ’s volcx vreugd antwoorde met zijn galmen r

*s Wets heyl’ge bla’en ick las voor ’t opgefteken oor

Van d’aengedrongen fchaer : die bezigh in ’t gehoor

Zich zelf vergat , en na geen huys heeft omgekeken

Voor ’t ftatigh looverfeeft gevyert was en verftreken



NEHEMIAS.

Ecclef. 4,9.

Nehemias is altyd te loven , die ons de verdorven muren weder
opgericht, en de poorten gezet heeft met flooten 3 en onze huy-

zen weder gebouwt.



34De heylige louwmeefter,

Z O haeft fprack Perfen niet : Nehemia treckt henen ,

En bouwt de ftad , daer ’t grafbewaerd uws Vaders beenen :

Of ick verfmade ’t hof, en vond der prieft’ren erf :

Daer over Salems val , en jammerlijck verderf

,

Langh ’t gras gewaden was. denckt hoe my was te moede i

Als ick myn vaderland zagh treuren in den bloede 3

En van Jerufalem de poorten en de muyr

Geblaeckt, gefcheurt
,
gefchend ,

metyzcr en met vuyr.

Mijn oogen uytgefchreyd , en weder tot my zeiven

JBedaert , ick ’t volck opweck in d’heylige gewelven.

Elck tot der muyren bouw wilveerdig in ’t gemeen

Beament mijnen eyfch. ick legh den eerften fteen ,

Wien flucx een tweede perft. het was om verjolyzen

Te zien , hoe d'ernft der Joon het fteenwerck dede ryzen.

De faem van ’t ftout beftaen flucx ftreckte een neusgier tolck

AenMoab, Ammon, en het nagebuyrigh volck

:

Die al van ouwds jelours om Sion zijn verdragen

Ons ’t metf'len te verbien met heymelijcke lagen ,

En fnackten na mijn ziel daer ’t al , naeft God , aenhingh

:

Dies met een ftoet hartfiers ick ’t lijfverzek’ren gingh

,

En gaf den bouwlien 3 zo ick ’s vyands lift docrfnuffel 5

Den degen in d’een vuyft > in d’ander hand den truffel

,

Den beuck’laer by de werck , om fchutten flagh op flagh

Van ’t heyr dat zwert van nyd fteeds op zijn luymen lagh.

Mijn tafel ick vergat : de vaeck weeck uyt mijn oogen

,

Tot dat de heuvel Gods omgord was met een hoogen

Onwinb’ren wal , en ’t oogh des fchildw achts voort en voort

Bewaeckte nacht en dagh de valbrugge en de poort

:

Doen klom ons juychen nae ’t gefternte klaer van ichimmer

,

Om dat van derwaerts was gezegent ons getimmer.

De ftad bevolckert weer van ’t Priefteslijck geflacht

,

Zyn thiende Levi wierd geheylight en gebracht 3

De Godsdienft raeckte in zwang : waerom mijn naem zal duren

Zo langh Jerufalem derfroemen opzijn muyren.



Wanneermen myn jammer woege, en mijn lyden te zamen in een
Jchale leyde 3 zoo zoude het zwaerder zijn dan het zand aen
de zee.



De "Lydzaemheyd. 3 $

G Hy die u maeckt voor God door ’t murmureren fchuldigh

,

Komt herwaerts , ziet hoe Hiob zo lijdzaem en geduldigh

De lydzaemheyd uytbeeld , en voor elcx aen gezicht

Zijn gouden zetelftoel van eenen mifthoop fticht.

En zit behangen noch met zy’ 3 noch purp’re kleeren 3

Maer met een mantel rijck van rooven en van zeeren

,

En puyften geborduurt 5
gemytert met eenhoed

Van fchurft , wiens lamper is flechts etteren vuyl bloed,

De potfcherfhem een ftafen fcepter wil verftrecken

:

Waer mede hy open klouwt de zweeren 5 die hy lecken

Laet van zijn huyfhonds tongh 3 die op haer voordeel uyt

Snackt na deleckerny van Hiobs bedragen huyt.

Zo pronckende hy van verr’ gefneuvelt ziet zijn knapen

In ’t yzer der Chaldeen 5 en zijn gewolde fchapen

Van ’s Hemels vlam getrooft : zijn kemelen gerooft

,

Het dack zijn vrolijck zaed gevallen op het hoofd

,

In ’t midden van haer feeft. en als hy ftrafbejegent

,

Met een üaghregen van veel rampfpoen is beregent

,

In plaets van trooft daer als aemachtigh hy na gaept

.

Ontmoet hem dus zijn helft , die in zijn ermen ilaept :

Is ’t nu niet wel gefteldt ? waer is nu Hiobs betrouwen ?

Wat heylbrenght het nu toe op’s Heeren naem te bouwen ?

Ghy noemde hem uwen fchild , en fchutsheer onverfaeght

:

Hy helpe.ii nu , indien hem vromigheyd hehaeght.

Ay (zeght de martelaer) ghy ratelt als d onvroede

:

Wy dulden ’t quaedvan hem die zegende ons in ’t goede

:

Naeckt rezen wy in ’t licht : naeckt varen wy in ’t ftof

:

Die ’t leende nam ons ’t zijn : den Heer zy danck en lof-

Zijn maeghfchap oock tot trooft vaft neffens hem gezeten 3

Een pijnbanck ftreckte fchier ’s mans ongekreuckt geweten

,

Dat rijck in Godgetrooft door ’t veel gepleeghde goed

Een blijde fchare quam van deughden te gemoet

:

Tot dat doorloutert hy , in ’t aenfchijn Gods verkoren

,

Hem ’s Hemels goedheyd gaf meer als hy had verloren.

3



36 T O B I A S.

Töbias weefde God meer als den Koningh , <?# droegh de •verfa-
gene heymelyck te zanten y en behieltze heymelyck in zyn huys s
en des nachts begroefhyfe.

*



De Godvreezende.

H Et herte Naphthalizal trotzer als voorhenen

Zijn hoornen fteken op , en met zyn rancke beenen

Opfteygeren ’t geberghte , om dat zijn doode faem

Is opgeweckt door my , die vroegh den grooten naem
Des grooten Gods aenriep , en dieom niemands halven

Bevleckte mijn gemoed , doen elck de gulde kalven

Jeroboams aenbad , maer nae des hooghften ftem

Myn eerftelingen fteeds bracht te Jerufalem

,

Tot dat met Ifr’el ick vervoerd de boey moft liepen

,

Daer Ninive gevryd word van d’uytheemfchefchepen ,

En daer als and’re noyt mijn lippen zijn befmet

Met ’t voedzel ons zo ftrengh verboon van Moyfes wet

:

Dies God mijn vromigheyd my komen liet te ftade.

Als ’t hert des Aflyrièrs hy roerde met genade.

Myn vryheyd nu erlanght } ick evenwel verplicht

My hiel te dwaden der bedroefden aengezicht

,

Tot dat Senacherib ontzey al wiemy hoofde

:

Wiens, gramfchap ick öntfloop als hy myn have roofde

,

Doen ick mijn broed’ren [die hy in zijn grimmigheyd

Verfloegh] gekift hadde , en in ’t heymlijck grafgeleyd.

Der dooden uytvaert was my liever als mijn eten ,

Zoo flucx de bleecke dood het leven had verbeten.

Doch mijn godvruchtigheyd leed wederom aenftoot

Doen eenen zwaluwdreck mijns lichaems venfters floot

Daer ’t morgenlicht door fcheen : en ofwel mynen rouwe
Met fchimp ophoopten noch mijn magen , en mijn vrouwe ,

Nochhielmijn vroomheyd aen : mijnyver noch bekleef

Als ick in ’t hert mijns zoons die gulde leflen fchreef.

Geprangt van armoede ick mijns ouwdheyds kruck in Meden

N ae Gabel zondom ’t geld : maer d*Engel Gods met vreden

Hem we’er betreden de’ den dorpel van myn huys

,

Met zynen bruytfchat , en zijn Sara hupfch en kuyfch.

Myn lichten zagen ’t licht dat zoo langh was gedoken

,

Tot dat ick levens zat , myn kind’ren d’oogen loken.



JVy en willen niet bewilligen in *t gebod van Antiochus , ende en

willen niet offeren , en van onze wet afvallen s en and’re wy-

ze aennemen

.



De Priefïevlycke Kampioen.

D At gingh my veel te nae ! dat ick van verr’ de wallen
Van d’heylge ftad met haer wachttoornen hoorde vallen

Dat ick vernam 3 hoe die aertzvyand van Gods wet
Zyn fchelmfe voetzool hadde in ’t heylighdom gezet :

Dat oock Antiochus dorft Godloos en verwaten
Tct roofverklaren ’t goud van onsgewyde vaten

:

Dat hy zyn fchouwfpel zagh aen menfchen en aen vee

,

En ’t volck voor ’t aanzicht van zyn afgoon knielen de’e.

Waerom zoo flucx ons quam op Modins hooge rotzen
De veldheer des Tyrans in naem zijns meefters trotzen 5

Ick met een hellebaerd , die zwaer van koper woegh

,

Hem , en dien valfchen Jood den kop in flarden floegh

,

En om de wet jeloers als dol , en uytge laten
Het volck op ’t marktveld ick bazuynde uyt alle ftraten 5

En weckte haer yver op aldus : wat ! is ’t niet fchand >

Dat hy , die onlanghs zat gegyzelt , en verpand

,

Ons wetten (lellen zal , en onzen Godsdienft fchenden

,

En maecken van ons kerck een gruwel der ellenden ?Wat mannen 3 duldet niet , dat u die Dwinghland kruyfl 3

Zoo langh ghy houden kunt het lemmer in de vuyft :Wie yvert volghtmy nae. ’t w oord droop nau van de lippen
Een werld van menfchen zich in holen , en in klippen
Met my verftack voor ’t heyr van dien vermeten zot

,

Die quam te fpae zyn hiel opheffen tegen God.Wy ftreen in ’t fteengeberghte , en zoowy daegh’lycx wieflènWy vaecken d’onbefneen de’en danflen door de fpiefien.

Geen Sabbath onzer erm , noch zeenwen hiel verlet 3

Als ons d’erfvyand zocht 3 de nood wift van geen wet.
Met wyf j en kind’ren dus in ballinghfchap gevloden

,

Wy (telden d’eere Gods voor ’s dwingelands gebeden

,

Tot dat onze ouvvderdom zyn zonen alle vyf
Voor zyn verfcheyden blies een kryghfmans hert in ’t lyf

,

En Machabeus , die ons quam in vroomheyd nader
’tZweerd ophief3 en het ampt vervulde van zyn vader.

K





Ve voorvechter.

A Ls Apollonius te trots myn heyrkracht porde

,

Hy vond dien die hy zocht , en hem het mes afgorde,

De batfe Seron , die dacht dat ick van ’t gerucht

Verveerd was
,
quamenwy verneft’len op de vlucht.

Nae, Gorgias ontvlood j als in zyn pauweljoenen

Ick ’t vuyr ftack. duyzendwerfvyfdapp’re kampioenen
Het overrompelt hey r van Lyfïasop ’t veld

Vermifte , als naemaels wierd het overfchot geteld.

Ierufalem ick bouw tot trooft der Ifra’liten

,

En open *t hooge koor voor Prieft’ren en Leviten.

Den Amonijtickflae, metBeon, d’Idumeen.

Datheman ick verquick , en blixem fte’en aen fte’en

.

Timotheus ontwyckt myn benden , die hem naecken
: j

Dies Ephron Carnaim wy met ons tortzen blaecken

,

En vlammen na den roof, en {Iaën eer ’t woeden flift

Al watter wapens draeght , en aen de muyren pift:

Pn vinden zegenryck den priefterlycken heuvel

:

Daer wy hem roemen , die nam wraeck van *s vyands euvel.

Maer als in ’t zuyden ons grynft Edom aen zoo ftuyr

,

Wy Hebron breken aftot molm , met ftael , en vuyr.

In ’t land van Afdód , daer de blinde d’afgoon eerden

,

Wy fte’en , en vlecken gants het onderft’ boven keerden.

Doen d’Elephant ten toon den Antiochus droegh

,

Ick ’t onbefneden zaed zes honderd man affloegh.

Als nu Nicanor komt , dat hy myn glory fchaecke

,

Ick hem zyn rechterhand , en hoofd affny tot wraecke.

Zoo haeft de faem ons doet den roem van Roome Rond

,

Wy met ’t Romeynfche volck ons houwen door verbond

En als Bacchides trock den fmaed op ’tftrenghft’ te wreken
Demetrius gedaen , ick in ’t gevaer bleeffteken

,

Als my myn volck bezweeck , daer ’t leger ick ophiel

,

En in ’t gevecht opgafmyn Ridderlycke ziel j

Die heemlende nae ’t koor der helden vander eerden

,

Het heldifch lichaem liet doorregen vande zweerden,

K 2
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H Y M N U S
O F

LOFZANGE
Van den

Chriftelycken Ridder.

E N S anders Zangerin magli ryckelycken
melden

Den welverdienden roem van Iacobs oor-
looghshelden

,

Die , keerende uyt ’t gevecht 5 befprengt met
breyn en bloed

,

Liep eenen zoeten rey van maeghden te

gemoet :

lek zinghdes Chriflcn heids flryd , wapens en partijen.
G root Hertogh des geloofs } die door uw bloedigh ftrijen
Onze overwinningh wrocht , en die gebenedijt
Van zulcken Ridderfchap de dapperhoofdman zijt

,

Vergunt my , dat ick magh den eed’len Ridder roemen *

Die ghy geweerdight hebt nae uwen naem te noemen 3
Die gantfeh op and’re wyze als David was gewoon
Met zynen kruyfheer vechtom d’alderhooghfté kroon.

Heel korts in nare fchaeuw j befchaduwt vande bladen

»

Wy s heeten middaghs brand al peyhzende verfmaden s

Daer ons deflaep bekruypt terwyl ’tgevogelt queeld

,

En voed met zulcken droom als ons gezangh uytbeeld.
Ick zagh van ’t hoogh geberghte in vlack gelegen velden

Twee trotze legers 3 die haer in flaghoorde fielden 5

Bèlüft



Lofzangh wanden Chriflelycken Ridder.

Beludelck anders kanfle en voordeel af te zien 3

Of liever duyzend doon te lyden dan te vli’en.

Zoo flucx men ’t teecken geeft roert yder ’t dofmet voeten

Dat d’aerde s fchud, als zy malkanderen gemoeten.

De razerny vanghtaen met een vermenght geluyd

,

Dat nae den derren klimt , en aen den hemel ftuyt

,

Wiens vrolijck voorhoofd haed veroudet van de rimp’len

,

Wiens alderhclderdeooghzelffchemert vande wimp’len 3

En van ’t geflepen dael , dat wederzyds gefcherpt

,

Zoo vaeck ’t zyn vyand dreyght den blixem op hem werpt.

’t Bloed droomt tot een rood meyr , welcx heete baren bruyzen

,

En droef luyd den adieu der zielen die verhuyzen.

d’Eerwaerde Wijfheyd Gods dees’ flachting vad aenfchouwt

Van haren heyl’gen throon in ’t opperde gebouwt.

Zy daeldvan boven afmet haer fneeuwitte vlercken s

En grijpt diemeed uytdeeckt in ridderlijcke wercken

Uyt ’t midden van den drijd die vuyrigh is en draf.

En op een woede plaets voerd hem ter zyden af.

O Ridderlijck gemoed ! dus heeftze hem aengefproken 3

’t Is langh , ’t is al te lange in ’t harnafch zich gewroken 5

’t Is langh genoegh aldus met David zichbefprenght

In 't Philidijnfche bloed 3 enrt dordigh zand gedrenckt

,

Zulck krygen ben ick zat. ontflaet u dit fcherp yzer

,

Dees* dalen bord ontgefpt -

3 gaet henen wend u wyzcr

Tot eenen drijd des geeds , en tot dat oorloogh vlied ,

’tWelck zoo vele eeuwen langh door ’t geed’lijck is bedied.

Dit Chrid’lijck wapentuygh voor ’t ander wilt omgorden

,

En op een nieuwe wyze een Chriden Krijghfman worden 3

Treckt deze ruding aen , en kied die deyle rotz

Tot eenen vadenborght, zulcxraed de Wijfheyd Gods.

Eerbiedigh antwoord hy : O hemelfche meedrede

!

Die waerlijck zijt alleen der fchepfelen vooghdede 5

Waer hebbe ick oyt verfchuld , dat ghy mij ns gade flaet s

En ’t vreughdenrijck paleys uws lieven vaders laet ?

K 3
Aenbe»



Lofzangh wan den Chrijlelycken Ridder,

Aenbedelycxfte vrou , wild vooruw hemelvaren

’t Gebru yck dier wap’nen my eerft grondelyck verklaren.

De wyfheyd zegt , die helm is d’hoop van ’t eeuwigh heyl

,

Die fchild ’t beproeft geloof, waer door men vranck en veyl

Des Satans fchichten fchut , en uytblufcht inder ylen

Den brand , den helfchen brand , van zijn gefchoten pylen.

Dat zweerd is ’s Heeren , woord ’t welck wederzyds ontzeyd

,

Die borftbefchermer kreeft dat is gerechtigheyd.

Die broofkens wel gepaft , die vorftelijcke fchoenen

In ’s Euangeliums zoet vredenrijck verzoenen

,

En d’hoeckfteen Chnftus is , waer op in al zijn doen

Zich vry verlaeten mach de Chriften kampioen.

’tWas nauwelijcx gezeyd , de Wijfheyd eerft verfchenen

,

Heeft heylighlijck gefpoockt , en is terftond verdwenen.

De Ridder als verbaeft of ’t waerheyd was ofwaen
Ontwapend zich op ’t left , treckt ’s wijfheyds ruftingh aen

,

En ’t harnafch aengepaft hy van des hoeckfteens midden
Steroogende hemelwaert aldus aenvanght te bidden.

O Veldheer onzes ftryds , die door uw bloedigh zweet

En roode wonden hebt eens hoofdmans ampt bekleed

:

O waare Samfon ! die verbrekende ’s doods banden

,

Verpletterde den kop van alle uwe erfvyanden ,

En een fchoon voorbeeld liet , hoe in ditjammerdal

Elck kryghsknecht ’t enge fpoor uws kruyfweghs houden zal

:

O kruyfvorft ! kapiteyn ! voorvechter ! en verbidder

!

Van ’t rood gefluijert heyr , aenfchoitwtaenfchouwt den Ridder ,

Die uwe benden volght , en zyn behagen fchept

Dat hy verwinnen mach als ghy verwonnen hebt.

’t Gebed noch nauw’lycx eynd , ofd’Hemel geeft een teecken

Dat hem zyns koninghs hulpe en trooft niet zal gebreecken.

Flucx ziddert al ’t geberghte , en ’t aerdryck daer ontrent

Een wolck van damp en roock uytbraeckende opwaert zend 5

En eer hy ’t mercken kan zoo treed hem onder oogen
Een opgefmukte vrouw , die groot is van vermogen

,

Die



Lofzangb vanden Chrijïelycken Ridder..

Die beter een Godinneals fterflyck menfch gelyckt s

En ’t fchoonfte beeld befchaemt dat inde fpiegel kyckt.

De rycxfte bagge haer giert. alfinsiszy bepeereld. (weereld.

Haer ployryck purper vloeyd. haer p’ruyck druckt een kleyn

lae ’t is de Weereld zelfwanneer hy ’t wel beziet

,

Die met haer rechter hem een gouden kopfchael bied 3

En met de flincker zwaeyt een waeijer zwert van pluymen.

Die rechte Ioffrou lleeps , hoe fteecken haer de kruymen.

Zy maeckt een fleren gangh } en ’t fchynt als ofze hem fmeeckt

Met eenen zoeten lach. nu luyftert watze fpreeckt.

Vroom Ridder , wie ghy zyt , door zonderlinge driften

Ons uwe dwaelfterr’ dringht u heerlyck te begiften

MetRyckdom, EereenStaet, ofWelluft, welekghy kieft *

Behoudens ghy u zelfin onzen dienft verheft.

Dit aerdryck ick beftier. d’ontzichelycke zielen

Der Majefteyten zelfvoor my ter aerden knielen

,

En zoecken fteeds de gunft myns Godheyds met gebe’en

:

Want yder trots Monarch ontfanght van my zyn leen

.

De Scepters deyle ickom : de kroonen en de banden

Van Koningh 3 Vorft en Graefzyn zegens myner handen.

Met witte marmorfteen myn hoften wokken ryft 3

Dat ’s Pelgrims oogh verlet , en met verwond’ren fpy ft.

Inwendigh ’t bont tapyt de wanden houd gefcholen.

’t Vertreck der zalen doet myn hofgezin verdolen.

My vierd der Ioffren Reye 3 een wonderlycke pracht 3

Die door de traliën kyckt , en inde watergracht

Om tydverlies zomtyds zyn fchaduwe laet fpelen 3

Terwyl in ’s lufthofs top de Nachtegalen quelen :

De blanckgepluymde zwaen haer weelde uyt ’t water fchept

,

En d’oijevaer op ’t dack met zynen klepel klept.

Zoo ftucx my d’avondfterr’ toeknickt om t’avondmalen }

Ick my ter difichen fchickdaer duyzend toortfen ftralen

,

Daer ’s tafels rugh zichom denlaft der fpyzen belght ?

Daer yder zilv’ren vlackt’ zyn venezoen verzwelght

,

Daer



Lofzang van den Chriflelijchn Ridder.

Daer d’honger werd geterght van zo veel leckernyen

Dat ’t fuyckerzoet bancket men naulijcx weet te vlyen :

Daeruyt een blaeuw kriftal op konftrijck goud gefchroeft

De moft het hert verheught s dat nimmer is bedroeft :

Daer ’t Goddelijck mufyck vanfangh en fpel in d’ooren

Den weerkiangh van ’t gewelfzo lieftelijck laet hooren

Dat ziele en geeft ontfpringht > en ’t lichaem ongetemt

Al danflende in een zee van dnyzend weelden zwemt

,

Totdat ’t lijfjuychens moede en mat van ’t ftadigh woelen 5

Een zoete nachtrui! vind in d’ermen van zijn boelen :

Terwijl het wakende oogh des torenwachts den borght

Voor ongeval behoed , en veylighlijck verzorght.

O Jonckheer is ’t oock vreemd dat wolcken volcx van verren

My haeften te gemoet , en dragen aen de fterren ?

Dat der vergoder fchaer zo heftighom m y dringht ?

Is ’t anders als klaergoud en zilver dat hier blinckt

VermomdeToveres ! wegh metuw valfch blancketzel ,Wegh met uw zoet vergift , en doet mijn ziel geen letzel.

Uytwendigh zy dy fchoon , van binnen vol ellend

:

Uw heerlijckheyd is kort : uw vreughd met droefheyd end

:

Uwe eere is wanckelbaer : uw hoogheyd dreyght te vallen.

Van al ’t geen ghy beloofd en geefdy niets met allen

Als ramp en druck te loon den genen , die u diend.

God hem zijn gunft ontzeght wie zich met u bevriend.

U dreyght een eeuwigh wee : uw lachen werd tot huylen

,

Als ghy voor ’t vyerfchaer Gods u niet en moogd verfchuylen

Met al die uwen Heep te volgen zijn gewoon

,

Als ’t vonnis werd geveld van God en ’s menfchen zoon.
Verziet u Duyvels zaet , verziet u voor mijn fchelden :

Vlied na den afgrond toe , uw munt wil hier niet gelden.

Voor zulcken antwoord vlucht de Moeder alles quaeds ^

En eer ’t de Ridder fpeurt, flucx weder in haer plaets

Een vette poezel komt al nader t’hemwaerts fluypen.

Zy koeftert vaft een Slange 3 en waent hem te bekruypen 3



Lofzangh van den Chrijlelyhn Ridder.

Dies roepthy : verder niet , eerft antwoord op mijn eyfch.

’k Ben, zeghtze, niet en fchroomt, het ongebreydelt Vleyfch,
Die niet verzwelgen kan , dat ghy door ’s Geefts afraden

Al d’aengeboden gun ft des Werelds gaet verfmaden.

Wat dolheyd gady aen ? ay arm onzaligh man

,

Ontflact ii van ’s Geefts juck , ontflaet u dien Tyran

,

Die zo veel zielen plaeght , en vol van jalouzije

Haer ’t leven bange maeckt , en drucktmet flavernije

:

Die ’s levens luft benijd : die ’t lichaem pijnt en kruyft

,

En als ’t is afgereen , daer fchielijck uyt verhuy ft.

Zijn dienaers flaven zijn , en ’t loon dat zy beerven

Is datfe elcx gaepfpel zij n , en martelaren fterven.

Ontzegt ’s Geefts dienftbaerheyd : vertrouwt u ’s werelds bruyt
En in haer fchoonheyd weyd , zy munt te wonder uyt.

Verfoeyd den engen pad : voldoet uws herten wenfchen

,

En volgt op ’t breede fpoor den braefften hoop der menfchen.
Verleydfter zydy daer , de ftrenge Ridder roept

,

Die ’t oor de flange leent , en van ’s doods vruchten fnoept.

O fnoode zielènpeft J die vleyende , ondertuftchen

Den Geeft nae ’t leven ftaet , en pooght zijn zaed te bluiïchen >

Vermids hy luft noch treek tot uwe wetten heeft

,

En ’t hey 1 der zielen werekt als hy u wederftreeft.

Wat Moeder dat ghy zijt magh aen uw vruchten blijeken

,

Die alderminft Gods aerd , en ’s Duyveis gantfeh gelijeken.

Afgoderije, haet, moord, twift, hovaerdije en nijd.

Uwe eygen docht’ren zijn , den Satan toegewijd.

Laetft zwoer ick u den dood : dorft ghy my noch ontmoeten ?

Zo fcheld de Ridder ’t Vleefch , en doodet voor zijn voeten.

’t Vleefch geeft aldaer den Geeft , en ’t neemt zijn lefte adieu.

Maeraende flineker zijde hem weder op een nieuw
Een Ketter overvalt, heel ftatigh,ouwd van wezen ,

Die ftickziende altijd doolt, en brilt van veel te lezen

,

Die lezende verfuft , en min tot kennis koomt.
De Ridder fpreeckt hem aen , en vraeght waer van hy droomt.

h ’t Was



Lofzangh van den Chrijlelyclen Ridder.

’t Was , zeght hy , al van ouwds ’t gevoelen veler wijzen

Dat ydel werd gelooft ’s vleefchs opftaen en verryzen

,

En dat elfkjcerokhofniet ’t verftorven bleeck gebeent

Der doon opworpen zal gelijck men dwaeflijek meent :
-

Want zo d’opftandingh wat geloofs word toegefchreven ,

Ontwyffelijckbet is gefchied al in dit leven.

Is ’t niet een fyne klucht , en rechte kinderfpot.

Dat ’t lyfverryzen zajDais ’t eenmael is verrot ?

Zo ’t waerhfyd ftrécken magh
,
gewis hoe wilMen vloeckèn

Als elck om ’t eerfte grieit , en gaet zyn beenen Zeecken.
Daer by verdichtmen noch , zo vremd als praergemeen

,

Dat Chriftus ’t vierfchaer Gods zyns Vaders zal bekken

:

Maer zoo ’t waerachtigh is , wat zalmen toe gaen fchryven
:,

t Vertragen van zyn komft , en *t ftadigh achter blyven ?

Want van dat ’$ werelds lamp eerft blonckaen ’s Hemels glas

,

Nature een zelve blyft , en alle dingh als ’t was

:

D’een eeuwe d’ander volght , d’een zomer volght den and’ren ,

En hoe zeer d’aerd verouwd , noch fpoort men geen verand’ren :

'

De hemefhemel blyft > d’aerd aerd , de zee blyft zee

:

Die^komt hy nimmermeer , of is te zeldenree.

Vlied, zeght de Ridder, vlied aertzketter ! valfch verrader

!

Gaet veyld uw logenkraem den Duyvel uwen vader

:

Gaetpreeckt den Saduceen , én die geen hope en heeft,

lek waen niet > maerick weet dat mynen Heyland leeft

,

Die ware lonas , , tiy t ’s grafs wavifch , nae dry dagenWeer ’t licht des hemels zagh : die zo vele heyl’gen zagen

,

En door die zelve, macht, en door dien zelven geeftWaer door hy eens zyns zelfs opwecker is geweeft

,

Hy.lt menfchelyck getlacht zal uyt ’s doods ftaep opwecken

,

En voor den rechterftoel des gr-ooten Reekers rrecken ,

Wanneer hy als een zon de diefcè wokken breeckt ’j

De deughd met heyl bekroont , en zyn verfmaetheyd wreeckt..
”i Vertrecken van zyn komft veroorfaeckt dat hy goedigh
Hiet wil des zondaers dood , maer hoopt zyn beet kngmoedig.'

v ~

-
' ~

- Hoe



Lofzangh van den Chriflelychn Ridder.

Hoelangh zijn komft vertraeght , ’t werd t’zijnder tijd vervuld 3

Maer ’t wil te fpade zijn als ghy ’t gelooven zult.

De Ketter fchaemrood deynft , en flucx verrij ft door ’t gapen
Des aerdrijcx een gedrocht , dat eyflijck en wanfchapen

,

Noch menfch noch dier gelijckt , en met dry pylen mickt

Met zynen ftrengen boogh : dies onze Ridder Ichrickt.

’tWreed Monfter briefcht hem toe
:
gedondert uytter hellen.

Verfchijn ick ’s afgronds Vorft om eeuwigh u te quellen

,

Vermids ghy vruchteloos op uwen Chriftus hoopt

,

Vergeefs in zynen naem befprenght zijt en gedoopt.

Der zonden zyn te veel » die u voor God verklagen

,

Die zoo wel ’s nachts als ’s daeghs u voor den Rechter dagen

:

Slaet uws gewetens boeck eens open , daer zoo naeckt

Uw pleyt heeft uytgedient , en ’t vonnis is gemaeckt

:

En effen als uw hope zoo is *t geverwt geloove
Daer ghy vergeefs op.fteunt , dat u voorlanghs ten roove
Des afgronds heeft verklaerd , en ’s leeuws keel overgafWat is uw wangeloove ? is ’t anders yet als kaf ?

Als ftopp’len hoy en ftroy , ’t welck voor den heeten toren

Van Gods rechtveerdigheyd verfmilt en gaet verloren?

Is ’t anders yet als’waen en dwaefheyd ingebeeld ?

Is niet geveynfdefchijn de pop waerme’ ghy fpéeld ?

En wat is ’s hemelsGod doch als een uytermaten

Ondraeghlijck wreed tyran , die weerdigh is te haten ?

Veelmin aenbiddens wéerd : vermids hy yderman
Een wet fteld , die hy zelfniet onderhouden kan *

:

Nv^ch eyfehthy dat elcx mond Zal van zijn goedheyd roemen
, f

Daer hy elcx onhey 1 wil, en lacht in ons verdoemen

.

O wonderbaren ftorm ! zijn pylen nu verfpilt

Terftond afftuyten op des vromen Ridders fchild

Die zich aldus verweerd : Erfvyand aller zielen

!

Serpent! Leeuw ! Draeck ! ouw Slange! hoe lang zult ghy uw hielen

Opheffen tegen God en al wat hem aen kleeft ?

Zielmoorder Logenaer: die d’yd’lelocht doorzweeft,

L 2 Die



Lofzangh van den Chrijlelycken Ridder.

Die ’s werelds Prince zyt , en in uw boeyen kluyftert

Al wie u d’ooren leent ,, en nae uw fmeken luyftert.

De mifdaed overweeght wel die myn ziel bevleckt

:

Maer Gods barmhertigheyd h'aer noch veel wyder ftreckt.

Myn zonden zyn bloed rood , en geenfins om vergrooten r

Maer rooder is noch ’t bloed ’t weidt Chriftus heeft vergoten

:

’t Geloove is zwack in my , dit baert my zwaer verdriet r

Maer God de liefde zelfverwerpt den zwacken niet.

Oock is hy lievens weerd , die kocht ons aller leven

,

Doen hy zyn waerdfte pand aen ’t kruys gingh overgeven

,

Doen hy ons lefus gafzo deerlijck , zo bebloed ,

Die ’s vaders toorn verzoent , en al om fchuld voldoet

,

Die ons dien geeft verwerft waer door wy allegader

Zijn Medebroed’ren zijn , en roepen Abba vader.

Voor ziileken antwoord riiymt de booze Geeft zijn plaets

,

En vlucht den name Gods , de Ridder wind den kaets

:

Dies hy den Hemel looft : van waer hem zijne Koningh
Door d’Eng’len ’s levens kroon opoffert tot belooningh.

Vroom Ridder, zeggen zy, omvlecht, omvlechtuw hoofd

Met den Laurenkrans , die lefus heeft belooft

,

Die onder de baniere haers hoofdmans vroomlyck ftrijden

,

Die leden zyn liaers hoofds in droefheyd en in lyden

:

Vroom Ridder , neemt dien krans van uwen Kapiteyn

,

En hebt met hem zyn kruys en zijn triumph gemeyn.
De Ridder triumpheerde , als ’t ruyftchen van de boomen

Myn zoete ruft verfteurde. iek overley de droomen
Daer ’t hert mee’ was belaft : *s drooms beeld , dacht ick

,
gewis

De waerheyd niet altyd heel ongelyck en is.



D E

HEERLYCKHEYD

SALOM ON.
Of het tweede deel van den vierden dagh der

tweede weke.

Gedicht t>y

Wylen Guillaume de Saltjste Heere van

Bartas, Phenixder Franfche Poëten.

ITyt bet Franjcb in tfederduytjch vertuit

DOOK

J, V. V ONDELEN^



D E

V E R T A E L D E R
Aen

Keyzeren , Koningen
, cn allen Gewel-

digen op aerden.

KLINCKERT.
Hy

, die vanpeerlengoud en diamantenfchimmert
,

Goon
,

in wiens voorhoofd God fjn beeld heeft ingedruckt
,

Die 't purper kjaecpen doet
,
en kjeuckt uw hayr

,
gejuckt

Metglanfich kroonengoud te weeldig opgetimmert :

Word niet jtloers
,
wanneer ghy S ALOMON pet brallen

,

’

Die op \ijnt Vaders throon der Rijcfen Scepters ^tveyt
,

En met de blixems van fjnheyl'ge Majefteyt
Ontf:hept en doodverwt

,
die voorhem op ’r aenfcht vallen.

Hoejlerck fijn gloriflraelt
,
noch is ’t mazr enekei roocf

Zijn pracht, enprael verwelckt : %oofmilt uw blyfehap occk,:
Zjt dan opJlerfljc\lecn hooveerdigh

,
noch vermetel.

Geen Rjcfbeflendigb is als
7
t Hemelfch Koningin ijcf ,

Daer J E SU S heerfcht , die u Monarchen algelijck,

Geweldigh dagen %al ter vierfchaer voor fjn %etel.

Door een is’t nu voldacn.



D E

VERTAELDER
Wenfcht zynen Vrund den HEER

DIERICK KORVER
ALLE i G O E D S.

E T gene de .voortreffelijcke Michel de Mon-

taigne in ’t algemeen van een uytnemende Poe-

etifch voerck getuyght
,
daer hy fchrijft

:

La
; bonne la fupreme la divine , eft au deffiis

• des regies de la raifbn. Quiconque en dif-

cerne la beauté d’une veüe ferme & rafïile
,

il ne Ia void

pas : non plus que -la fplendeur dun elclair. Elle ne

prattique point noftre jugement : élle le ravit 8c ravage.

dat zelve mogen vjy in t byzonder van dit juweel fpreken :

waer in dé Heere van Bartasfchynt hem zelven te overtreffen ,

en uyt de Heerlyckheyd des grooten Salomons zynen glans te

fcheppen Want gelyck hier de floffe uytnemende is , alzoo

is ooch de kunfl ongemeen ,
en de gedichtlievende Lezer voord

van een Aerdjche tot een Hemelfche glori opgetogen : zoo dat ,

hy Salomon vergetende , opfleyght voor de voeten van Chrifïus

aller Koningen Koningh ,
wien alle macht in Hemel en op Aer-

de gegeven is ,
en in de welcke de volheyd der Godheyd licha-

melyck woont
,

en alle jchatten van rvysheyd en hennife ver-

borgen zyn. Heeft ons oordeel dan in zulcken Goddelycken

licht gejchemerooght : hebben onze teedere oogen qualyck zoo

b-



heylige blixemen komen verdragen : en is hier Salujlius niet

als Salujlius uytgedruckt : dat willen wy geerne toejlaen. Even-

wel myn Zangereffe leergierig}) , heeft ,
om haer feylen aen-

gewezen te zien ,
haer zehen willen onderwerpen uwe A.

oordeel , het welck zy heeft ervaren te wezengezond ryp en be-

zadight , zoo datze wenfcht indien de Rymers malkanderen

eenmael uytdagen om zonder hloedjlortinge om den palm oflau-

werhoed tekampen : dat uwe A. de voorplaets onder de Scheydf-

mannen mooght hekleeden , ten eynde het vomis te lillyckerge-

breken werde. Ontfanght danjonjlige KORVER myn

geleende veerzen , en doet ons die eere, dat ghy onzefeylgrepen

op den kant aentekentjOp dat wyze aenmerckende naemaels bete-

ren» t'Amjlelredam dezen 1 8 . van Loumaend 1 6zo*

Uwe A. verplichte Vrund

I.V. VoNDELEN.

\



VOORREDEN.
GK hebbe, Lezer, meermaels voorgehad mijn

plompe handen aen dit zuyvere te {laen,maer vree-

ze heeft my aldjd doen aerzelen , om dat ick ont-

zag, met ongewyde vingeren deze Arcke aen te taf-

ten:en liet my vaftelijck voorftaen dat geen gemeen
Priefter of Levyt , maer wel een hooger als ick ge-

oorloft was zijn voetzool in dit heylige der heyligen te zetten. Mijn
gevoelen hier in wierd verfterckt vermidshetlofbjckgetuygenilïe

dat de aldertreffelijcxfte ver(landen van dit Puyckjen gaven
:
ge-

lijck dan neffens andere zynen Uytlegger Simon Goulart hiervan

luydskeels trompettet in deze woorden : s'enfmt la MA G iV/-

FICENCE ou fecondepartie du quatnefmejour de lafeconde Sep-

maine , ou Salomon eftpropoféejleupour fuccejjeur aJon pere. SaJa~
pience

, fon mariage, fonTemple bajliafEternel
, yfontfimagmfi-

quement defcrits
,
quen c'eft ejchantillon le Sieur du Bartasfemble a-

'voir voulufurmonterfoy-mejme , ér p^rfes riches inventions debatre

avecq la dignitéd’un fifublimefujet. Dat is : volght de HEER-

LTCKHE TD of het tweede deel van den vierden dagh der

tweede weke 3 alwaer Salomon word voorgejlelt als zijns vadersge-

korennazaet. zijn wijfheyd , zijn houwelijck , zynenTempelGode

gebouwt 3 wordter zoo heerlijck befchreven , dat in dit munjler-Jlael

de Heere van Bartas fchijnt hem zelven te willen overtreffen , en

met zijn rijcke verzieringen te worfielen met de weerdigheyd van zoo

hooghwichtigeJloffe. Het was dan niet zonder, oorzaeck dat ick my
hier aen vreefde te bezondigen. Maer gelijck my vreeze zomtij ds

dede deynzen , alzoo noopte my wederom een heymelijcke herts-

tochtom eenmael te zien hoe ick deze franfcheVenus met een neer-

lands gewaed en hulfel zoude mogen toijen en opfmucken , en met

Appelles ten toon zetten , om van nutte berifpers mijn werck te la-

ten keuren. Ick wiekte. Ick waeghde ’t. Lezer, verwondert u

niet dat wy onder alle zijn puyckrymen dit paragon , deze Over-

kijeker , hebben uytgekeurt : zoo doen oock die gene , die diaman-
" M • ten



ten onder diamanten uytpicken. Latet u oock niet vreemd toe-
fchynen dat wy wat tijds met vertalen fpillen : een beroyd huysraed
moet veeltijds van anderen wat te leen bezitten. En zooghy ons
voorwerpt die boertery van d’Exter, die onder de Paeuwen met ge-
leende veeren dacht te proncken, wy voelen dat wy heerlijck ge-
tackt , en op ons zeer geraeckt zijn , want wy brageren met het
gene eens anders is. Maer eer ghy u aen onze rymen ergert

, zoo
bidde ick dat ghy eerft deze dingen op de ryge overweeght

:

1 . dat wy u een vertalinge en geen eygen vindinge ter hand ftellen.

2 . dat wy zoetelijker hadden mogen vloeijen zoo wy ons niet naeu-
wer aende texft wilden binden. 3 . dat mijn moedermy geen beter
nederduyts geleert heeft. Magh ons dit niet afwaflchen , en blijfdy
evenwel daer op ftaen datwy met Phaëthon ons onderwonden heb-
ben den Zonwagen te mennen : ick hebbe niet te zeggen 3 dan my
daer mede te trooften datmen ten minften noch van my getuyge

:

Hicfitus eft Vhaëthon currus auriga paterni ,

Gguemfinon tenuit , magnis tarnen excidit aujïs*

Dat is:

Alhier light Phaëthon verflagen
De Voerman van zyns vaders wagen:
Die 3 of hem is den toom ontgaen ,

Nochtans heeft vry watftouts beftaen.

Lezer ick hebbe gezeyd. Leeft nu het kort inhoud van onze o-
verzettmge, daer nae de vertalinge van het uytftekenfte gedicht
dezes Goddelijcken Poeets, en oordeelt heuffelijck van onze mis-
ilagen.

Den



Den inhoud.

E Poeet befchryft heerlijck in dit boeck de Heer-
lijckheyd van Salomon de Zone Davids, het afzetzel

,
gedu-

rende zijn wyzeregeringe, van den waren Salomon, devrede-
Vorft

,
Jefus Chriltus

,
de zone Godes

,
en Bruydegom der Kerc-

ken. Zijn voorreden vervat een noodzaeckelijcke vertooninge

van het onderfcheyd tufïchen hem, en de andere Poëten dezes

tijds
,
voornamelijck in de iangheyd van zijn voorgenomen

werck, alwaer hyzichzedighlijckontfchuldight: daernaevol-

gens zijn voornemen komt terzaecken : en als het eerfte lid van zijn verhad (telt Da-
vid voor, die met uytnemende leerftucken zynen zone onderwijlt, om hembe-
quaem te maecken totderegeeringedesKoningrijcks: befchryvendede voornaem-
fte deughden waer mede een goed Vorft zich gedurighlijck behoort te vergezelfchap*

pen ,
daer nae de quaden waer van het hem betaemt zich te wachten : het welck be-

floten word met de overlydinge dezes grooten Koninghs.

Het tweede lid begrijpt hoe God den Salomon verfchijnt, wien Glorie, Rijck-

dom
,
Gezondheyd

,
en Wijfheyd aengeboden worden. Hy van den heyligen Geeft

gedreven, fielt en met goede reden de Wijfheyd boven alle de andere, waer mede
hem God begaeft, om zijn gaven in hemtekroonen. Daer nae Helt de Poeet voor

oogen deze Wijfheyd van Salomon beftaende, indekenniife van alle Goddelijcke,

natuurlijcke, en aerdfche zaecken, voornamelijck inde beltieringezyner onderza-

ten, en in de bedieninge des geréchts, waer toe hy bybrenghteenaenmerckelijck

voorbeeld
,
genomen uyt de heylige gefchichten uyt de tien hoofdftucken van het

eerfte boeck der Koningen
,
waer uyt dit heele Poectfche werck getogen is.

In het derde lid, hebbende aengewezen de geluckzaligheyt van Salomon, zoo
verhandelt hy zijnhonwelijck metde Vorflinnevan Egypten : hetweick vereyfchen-

de de alderfchoonlle (treken van een waerachtighpoetelijck pinceel, veroorzaeckt

oock dat onze uytnemende dichter in 70 veerzen vervolght een fchoone lufthof,

waer uyt de Minneboefjens vertrecken die Salomon en Pharonida tot onderlinge

minne bewegen, waer op het houwelijck word in het werck geftelt. Tedezcroor-

zaeck hebben het vertreck van Egypten, deaenkomftevandeze Vorftinnetejerufa-

lem, de ootmoetinge van deKoningh enhaer, enhaerbruyloftsmaelhaerebequa-

me befchryvinge. Ende overmids dat dit houwelijck van Salomon yet wat grooters

bcteeckent, als de grootheyt zelf, te weten, de verborgen eenigheyd van Jefus

Chriltus met zyn Kercke, de Poeet willende den Lezer om hooge voeren tot deze

Goddelijcke betrachtinge, neemt de zaecke wat leeger : en onder het decxfel van

Salomons bruyloftsfeeft te vereeren, vertoont ons een wondcrbaerlijcke dans, te

weten der Hemelen : alw'aer vatte en dwalende fterren een zoo juyft afgepatte bewe-

gtnge hebben ,
dat alle andere beweginge ten aenzien van deze maer lompery is. On-

der andere paft hy tot deze Goddelijcke dans Zon en Maen : endeby deZonftelt hy

voor oogen Salomon en Chriftus: by de Maen, de Vorfttnne van Egypten, ende

Kercke. Dit alles ziet men hier afgemaelt in veerzen die een oneyndelijcke fchoone

betrachtinge behelzen
,
en een ernftiger overweginge vereyflchen als dit kort begryp

:

M 2 inzonderheyd,



Inhoud,

inzondcrheyd, zo men waerncemt het gene hy daer aenhechtvan hethcylighgc-

fpraecke des Bmydegoms met zyne Bruyt. Wy hebben kortelijck deze dingen op de

kant aengeteeckent
,
om alle heylige gemoederen te bekooren de meyninge des

Poeetsveel grondiger na te vorfchen.

Het lette lid begrijpt geen mindere verwonderingc inde befchryvinge v;m de bou-

winge dezes heerlijeken Salomons Tempel, gefticht naedegroote weereld, en in-

getogen in de dry boecken dezes wyzen Vorfts
,
wiens gebed gedaen in de inwydinge

des Tempels hier by gevoeght word : En volgende de aenkomtte van deKoningin-

ne van Saba te Jerufalem : alwaer zy naevorfcht de wijfheyd des Koninghs, die

hacr onderwy (t in de kenniffe des eenigen waren Gods, waer uyt vloeyt de met rech-

te verwonderingc des Koningins.

Eyndelijck het zy men waer neemt Salomons onderwyzinge, het zy de verfchy-

ninge Godes om hem te zegenen, of zijn wijfheyd, ofzijn glorie, ofzijnhouwe-

lijck ,
het afzetfel van al onze geluckzaligheyd

,
of zynen Tempelbouw, of zijn

gantfche gelegentheydhuyffelijck, burgerlijck, en geeftelijck gedurende zijn Godf-

dienltigheyd, het zy dc bouwinge en fchoonheyd desgedichtsdat alles voor oogen

fielt ; men moctbekennen
,
dat met recht ditboeck den tytel draeght van

D E

Heerlyckheyd
V A N

SALOMON.
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Heerliickheyd
VAN

SALOMON.
Of

Het tweede deel van de vierde dagh der

tweede weke.

AT zydy zaligh' die ghy abel van ver- Pergeltjckin-

ftand è‘:™:ndr
tt n i i

jcheyatHj

Uw rymen mate fteld nae dat uw yver fchen onze

brand;_ . i i t ,
d re dichtem-

Die mocgeblocktjmetuws ervaren breyns

verfchoonen

,

Uwe herf’nen niet verduft: die fteeds met
and’re toonen

Gaet uyten met een zangh , nu deftigh } nu we’er zoet

Wat u voorvallen magh , en eerft loopt te gemoet

:

Die met opfchriften nu , nu wederom met lieden

Doet fmoocken’t vuyr dat uw gemoeden brengt aen’t zieden,

Maer, mynenroem 5 mijn eed den Hemel eensgedaen 3

In dit ftrengh werckhuys houd mijn voeten ftadigh aen

Gekluyftert als een flaef ; mijn geeft blijft hier onledigh

:

Geen ander ieuckzel knaeght my dagh en nacht onvredigh

:

lek veel te bezigh , ftacht de meulefteen altoos

Dien eenen waterval omwentelt eyndeloos.

Dus is *t dat ïck zoo vaeck in fpijt van Phebus zinge

Naey veerzen langh van fieep uyt ernft te zonderlinge

M 3 Die



Hy bekend

dat in een

langh werck,

de geef zont-

wylfl&ept.

Maer daer-

tm geeft hy

den moed niet

verloren , dan

vervolgt zijn

voornemen.

S> 4 De HeerJyckheyd

Die d’Hemel in my blaeft , en ticktack even kloeck
Van wol en zacht kattoen dit heerljck gouden doeck.
Ghy put ’t vermogen van uw vleugh’len t’eenemalen

Niet uy1 , maer wifpelfteert gelijck de Nachtegalen
Gedurende uwe lent van d’een in d’ander haegh.
Van ftoffe in ftof, van lied tot lied al even ftaegh :

Maer ick de Zwaluw* nae te volgen niet en vruchte

,

Vind nergens nefteltack, paflere met der vluchte
Een veler eeuwen zee , die boom noch oever roert

,

u van het Zuyden , nu van ’t Noorden weghgevoert.
Uw loopbaen eyndight kort , is vol, is wonder lieflijck

,

Elck veldweeghs ghy verpooft uw ademfcheptgerieflijck ,

Vindeenigh groen geftoelt’
, verfrifcht u voor een tijd

In luftprieelèn braef met roozen getapijt :

Maer eynd loos is mijn loop -

y nu fchure ick d’ijsgewelven j

Nufneuv lende van ’t fteyl, verduyzelt, vind my zelven jNu klaver ickom hoogh
5 nu kruyfle ick ’t bofch met ijl >

Ick ftruyckel , ick verlies my zelf, ick val zomwijl : :

= -

En als quaed mortel lymt den Melckfteen
, de Porphieren

,

Den lafpis , Serpentyn , en Marbel om te gieren ,Om myn vertellmgh gaer te hechten , dan en nu
Een kreupel veers influypt flim , halfgevlijlt , en ruw,
Daerom nochtans ick niet het aengevangen ftaecke

,

Is t werck groot
,
grooter is de lufl: daer ick in blaecke.

Noch is nietuytgeput myn hert van ’t heyligh vuyr jN iet fchoons men zonder zweet bekomt en arbeyd zuyr ,
De dalen leeren ’t oogh de bergen onderfcheyden

,

En t kunftryck beelfel , datdeKunftenaer laet weyden
In een Mofaïfch werck , tot meerder cieraet , hy
In verwenonderfcheyd, hoeveelheyd , en waerdy.
God geefdat in mijn rijm demerckelijcxfte fmette
Zy als een mug die haer aen ’t fneeuwit aenfchijn zette
\ aneen ontloken Maeghd , en luttel feylen thans
Meer luyfters brengen toe mijns hoogen yver glans.

Al



David al-

reeds oud, zet

Salomon in-

de Koningh-

lycke thraon .

en geeft hem

een voor-

fchrift van

een recht-

veerdige re-

Salomon. >5

Al zwacker David wicrd , en ’t lemmet van zijn leven.

(Wien ’t olyachtigh fap des wortels gingh begeven)

Allencx brande inde pijp , als hy op zijn verfche’en

Noch wacker met verftand gaet uytten deze reen

,

Leeraren Salomon , en door ’t Geheym gedreven

In’t Koninghlijck geftoeltehem zetten hooghverheven.

Mijn zoon, dien zonder twift , mevryer, ofgeweld

Geluck ,
nature , en wet de kroon heeft opgeftelt

,
(ken

, em

In ’t heerfchen wijsheyd voegd , engoedheyd te doen blije- uitnemende

Wenfcht hy te mennen langh den teugel van zijn Rijcken s

Vor!

Maer die door hulpe van ’t geluck het Koninghfchap

Bereyckt , en daer toe komt langhs ongewoone trap

,

Moet meer als menfche zijn ,
en inde Deughd ervaren

,

D’ontziene tulband zich verzek’ren op zijn hayren.

Maer Salomon
,
ghy kendhet bed daer afghy daelt

,

Ghy ziet hoe Ifraël Adonia onthaelt

,

Hoe om uw eer jeloers de zeden moeten wijeken

,

En om uw grootheyt wy N atuyr verongelijeken

:

Streeft nae volmaecktheyd dan , en dapper van gemoed

’t Gebreck verduyftert van uw ondoorluchtigh bloed.

Monarch van Iacobs Stam, dient s weeields Konirigh

Op ’t eenigh fteunfel van zijn vrygeley beradigh (ftadigh , Hy pryd hem

Uw ftoutftc aenflagen grond , en altijd vroegh en fpaed

Uw oege en uwen geeft op zijn voorfchnften flaet :

’tGodslafterlijck geblafder honden vlied verbolgen ,

En onder Koningh ,
wilt uws Heeren zeden volgen.

Denckt datdedickte van uwehooge muren zelfs

,

Veel poorten zwaer van ftael , veel hoffelijck gewelfs

Niethind’ren dat zijn oogh bekeurende achterhale

Uws herten Dedalus in uw geheymfte zale.

Mijnzoon, zoo’t Noodgeheym, ofdegeboort’ veel eer

U Edomyter teelde ,
of Philiftyner Heer

,

Zoo ’t erflijeku gemaeckt had Pharoos tytels eygen

,

Zoo Meden aen uw knien quam zynen myter neygen

,

: , M 3
Zo°

dienftigheyd

aen.



9 6 Dé HeerlycMeyd

Zoo Ferfen waer uw leen , uw hoogheyd nochfans veughd
En eyfcht alom te zijn geborftweert met de Deughd :

Maerom ’t zaed Abrahams ’tjuckdragen te gewennen

,

Gevoegelijck den toom van ’t heyligh volck te mennen

,

Bezitten Iofuaesen Samfons ftoel nae wenfch ,

Een nazaet Gods te zijn
, ghy meer moet zijn als menfch.

fi'helte^
W boven d’ouwde knecht d’aenkomeling niet achten :

%ende in ’t
Gebiedens kunft beftaet in kunft min als ’t betrachten

,

7/dim‘aren
mo^ WÜC^C d’ouwde wijn in fmaeck , en d’Hovenier

er tenaren.
ïjyt »

t hert zijns lufthofs nietroeyt met een dwaes bellier

Een groeyzaem weeldigh hout, dat twintigh wintervlagen
Met zoete vruchten heeft zijn leck’redifch beflagen

,

Om pooten in zijn plaetfe een loote offtruyck, wiens vrucht
Hy proefde met ’t gebit alleen van valfch gerucht.

in’treek Devleijers, Salomon, oorlingen zijn , diewaerlijck

kfiTta-s ^en wiJften Koningh ftaen tot hindernis gevaerlijck

,

iq m'

Wat rechten zy niet aen! vermids zy vinden haer
Snoo weergade in ons herte , een erger huychelaer

,

De liefde van ons zelfs , een altijd woe’nde pefte

,

Die aenfpant met deef* vreemde , en haet’lijck rot op ’t lefte.

Den bloon verbeelden zy dat hy is wijs altoos

,

Den dronekaerd bly van geeft , d’cntrouwen ergh en loos :

Rechtveerdig Vorft en Prins zynoemen ’s volex verdempen
Den dommen ftemmighHeer, Auguftus den verflemper^
En als doorfnuff’lend’ zy zijn neygingh nu verftaen

,

Zy als in hem veraerd zijn boofheyd bidden aen.

in ’t ontdec-
V

f.

ucht die gedrochten dan , ontflaet u om der boozen
ken en ver- Afgrijf’lijeke ommegangh , ’t gezelfchap der eerloozen

:

iKTyZgh
Geen toegangh m uw Hof den roover toe en laet

:

vanfcheimfe Geen moorders 't hoofd ophoud : de toovenaren haet

,

menjehen.
\]y t vreeze , datze met haers adems gift te gader
N iet fmetten doodelijck Stads borrenfprongh en ader

:

De zeden niet vergift, fonteyndaer d’Onderzaet
Uytputten zal voortaen van beyds of goed of quaed:

jBcheerfchf
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Beheerfchtuw luften,worduw toorne en ancxft te machtigh.

Die niet zich zelfs gebied geen Koningh is waerachtigh

:

Doet niet wat ghyvermooght , maer zulcx doet als u paft

.

Uw neck eerft onderwerpt der wetten iuck en laft

.

Den Onderzaet als hy tot Leydsman heeft zijn Koningh

Door water,bergh, en bofch rent zonder lyfs verfchooningn.

Bewyft gefpraeckzaem u ,
goed liefgetalmyn zoon ,

En volght vermetel niet de beelden dezer Goon

Die uyt haergnlde bus menjaerlycx eens verlochtight

Op dat den Hemel, nuverbe’en, het aerdryck vochtight.

Zyn woord opeten paft geen Koningh wys gezind ,

Al wie zyn trouwe breeckt geloof, noch trouwe vind

,

Bedriegend* polt zich felfs , het volck jeloers om fchouwen

.

’t Gevaer zyns lichten aerds ,
zich wapent met wantrouwen

.

En *t naegebuyrigh Kyck een Leeuw van ftefckheyd groot

Heeft liever , als een Vos tot zyn trouw bondgenoot.

Zyt in ’t beloonen mild , in *t ftraffen fchaers en vrecke

.

Maecktdat Stantvaftigheyd uw borftalfms bedecke.

*t Uytftekenfteis omringht van rampfpo’en aldernaeft 3

En d’alderfelfte fto.rm op hooge poorten raeft.

Uyt eerzucht *t aerdryck niet met wapens gaet beroeren.

Indien geweld , ofeere u oorlogh pranght te voeren

,

Bewij ft u Davids zoon ,
maeckt dat uw Kryghsmans erm

Zoo koud zy in ’t beftaen , als in ’t uytvoeren warm.

Waeckt , zweet ,
en redeneert , en heldifch niet om temmen

,

Vryt den gewonnen ftroom te voet , en t nat in t zwemmen.

Het fchaduwende lof eens planebooms u frifch

Een zonnehoed verftreck ,
een beuckelaeruw difch ,

Uw oeffemnge uw vuyr , wat zoon uw bedftede ergen.

Met lecker difchgerecht wilt uwen mond niet tergen :

Zware arbeyd zy uw faufte : in t hol eens ftormhoeds nm

Zuypt ’t water uyt een beeck vermenght metflyni en mee.

Laet trommel , laet trompet , laet omgewielde ftuyten

Uw Klave^ymb’len zyn , uw cyters , en uw luyten

.

tfypry/l hem
atv Matig-

heyd, Giü>ê-

tnoedigheyd

,

mkechtvW"
digbejd.

Geedtnit-

vertheyd

Maiigingh.

Standvastig-

heyd.

VrmighqA

\

Geduld.

Soherheyd.

Hard-
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iterckhéyd. Hardvochtigh eenen Bergh al dravende overfchiet

,

Al loopende een ruym veld , al fpringende eenen vliet

;

Uw hoofd met ftofen zweet zy wel doortrocken echter

:

Zijt overfte en foldaet , een blixem is de vechter

Als hy zijn Koningh heeft , die moedigh treed vooraen

,

Gezellein *t avontuur en Rechter van zijn da’en.
oefemnge Met luft tot leerzucht zoude ick uw gemoed ontfteken

,

™oedTwetln‘ Zage ick alreede niet de Godlijckheyd uytbreken

mfflk-’d*
Van uw diepzinnigheyd : maeckt dat geleerdheyds cier

wyekurje
,

Dien tot een hulp de kun ft van ’t Koninghlijck beftier

,

?elcx
P~ En gae ftaet , dat gelijck natvochtigheyds vervelen

retilhelft
' Verfmacht eens fruytbooms ziel haer groeyzaem leven telen t

*e»gfmzen. De veel te zware les 3 derkunften weelde en luft

Zoo fraeije geeften niet haer geeftigheyd uytbluft

,

Noch maecktuw zinnen niet door flaepzucht dom ellendigh.

Noch van ’t gemeene befts bevord’ren ’t hert afwendigh.

Met een gevlerckte geeft den loop verzelfchapt voorts

Van ’t nachtgeleydend’ licht , den daghgeleyder toorts.

d’Eyi’lijcke ondiepten meld died’Ocean bewegen.
De gry ze toppen meet der bergen hoogh geftegen.

Doorfnuffelt hoeck voor hoeck dit nederigh gefticht

,

Doch om verwond’ren , hoe in ’t werck de wijfheyd licht

Des geen } die ’t zoo wel fchickte: en wilt voor al niet flachten

D’arme Hovelingh, die dor en uytgeput van krachten

In ’t leeger hofverouwd , en die zijn oogen fterck

Op ’s peylers groeven ftaet , op ’t voet en heuvelwerck j

Die fufbefchouwt *t vermael j medallien , beelden, ftanden ,

En d’hoofd^ieraden van de Koninghlijcke wanden

,

Die hem vergapende , is nu by nu buyten zich ,

Terwijl zijn mackers zien den Koningh Scepterdrigh. fne.

De weegfchael houd recht op , ’t oogh toe,uwe handen rey-

Wreeckt ftrengh ’t bekende quaed en onrecht j ’t uwe alleync

Vergetenheyd beveelt, de tranen ziet , en hoort
’t Gefchrey des geens die in een zee van droefheyd fmoort.

Hoort
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Hoort d'oogen menighmael die op uw landen oogen

:

Die niet wil Rechter zijn
,
geen V orft isom gedoogen

:

En inder eeuwigheyd fcheyd nimmermeer , noch weert

Van ’tfcepter des gerechts het fchitt’rende oorloogszweerd.

Begunftigt grooten niet,noch druckt die’t qualijck hebben;

Noch van uw wetten maeckt een ydel fpinnewebben

Waer in de mugh verwert , terwylen het gebuert

Dat ruyftchende de wefp den inflagh rijt en fcheurt.

Verdrijft die Herders , die d’onnoflekud’ verteeren.

Zulcke Overheden kieft die haren ftaet vereeren ,

Die d’Alderhöoghfte ontzien , die’t vonnis ftrijcken recht

;

Men oordeelt in ’t gemeen den meefter na den knecht.

Den vromen mild begaeft 5
maer wilt uw leen niet fchiften

}

Hyftopt, die roert den grond , de borne van zijn giften.

Voor al j mijn troetelkind ! verdrenckt ,omGods wil 5 dy

Niet in ’t bedrieghlijck meyr van ’s boels liefkoozery

:

Helaes ! Helaes 1 ick ducht , keert o alwyzealgoede

God ,
mijns gezichts gevolgh doch afvan mynen bloede

,

Aenftaende is ’t , ducht ick , dat dit zoet vergif , o kruys

!

Noch met afgodery zal fmetten Davids huys

:

Dat zoo ’s deughds heyl’ge liefde u met ontfteke t’elcken

,

Zoo een geduurzaemheyd van naems en faems verwekken

U niet te rugh doe zien , tracht dat u in die kamp

Noch tot een lefle dien de Vaderlijcke ramp.

d’Almachtige j mijn kind ,my roept u te begeven,
•verlyden

Vaert wel , ick wandel door den dood in ’t eeuw ïgh leven , Davids.

Om hooger heerfchen , vry van ’t menfchelijck gequel

Uwe handen ick beveel den ftafvan Ifraël. (len

Ghy dieom ’t quaed eens Vorfts ’s kroon glinfterende ftra-

Van ’t een in ’t ander huys ,
van land tot land doet dwalen

,

Verletze by de myne ,
en brenght van mijns zoons zoon

Dien Grooten Koningh eens te vöorfchijn en ten toon

Daer Ifraël op hoopt ,
daer nae ick zucht te voren ,

Groot Koningh die het Rijck des Duyvels zal verftooren.

N 2 Zoo

zich te hoe-

den <voor ee

-

ritge tjuaden »

die nejfens

andere de

Vorften ver-

derven.



Salomn
•vult zyn

fluetze*

God offert

i o o De Heerïychheyd

Zoo fterft hy , en de zoon zyn voetfpoor gade fïaet ,

En ’s HemelsGod met hert , en mond aenbidden gaet

:

Door Godvruchts deure treed in 't rycke met verlangen

,

En fpeelt tot ’s Heeren lofveel lieden , veel gezangen

,

En fmoockt te Gibeon , en inden geeft aenfchouwt

,

Terwyl zyn vleefch noch flaept,dien God dien hy vertrouwt.
Groot God , die ryck gekroont met flonckerende vyeren

,

Hem vier Ioffrouwen toont , en geeft hem keur van vieren.

„ De Glori zwiekt een fchichtdieze in haer rechter vaet,
hem deciort. £n treerer n iet a\s , maer als een braeffoldaet

,

In ’t glinft’rende gefternt’verberghtze haer hoofd en kruync.
En in een fluijer draeghtze een heldere bazuyne

,

Wiens wind is enckel lof, trompet , wiens hel geruys
Vult vande fchoone Zon het een en ’t ander huys :

’t Hooveerdigh weeffel van haer fleepkeurs die zoo gloryt
Met ’s vyands onderlage is bloedigh gehiftoryt

,

DeRyckdtm. Met benden , mettropheen, en ringen: met de voet
Zy duyzend Koningen vertr’ende zuchten doet.

De Ryckdom magmen prat niet wyd van hier zien brommen.
Met Plutoos , Rheaes , en Vrouw Thetis haer rykdommen

:

Een laeckens held’re glans bedeckt haer lichaem houd

,

Robynfcherp , en geftijft van ingeflagen goud :

Haer rechte en flincker ftort een bus , waer uyt geftegen
Komt neerwaerts een Paftol’ , een blonden Englenregen

,

Een glinfterende Taegh : haer knechts ’t Geluck men heef.

HetWaecken , Spaerzaemheyd , en d’Arbeyd nat bezweet.
Gezondheyd toont haer gins

,
geen rimp’len ’t voorhoofd

breken

,

Haer oogh geen peerlen douwt , haerkaecken niet verbleec-
ken?

Bly, levend, poezeligh, vertoontze een kinds gelaet

,

Zy huppelt , danft , en fpringht , en vlieght waer datze gaet

:

Des levens held’re toorts blaeckt in haer vuyft ten toone.
En d’heyl’ge vederbos des Phoenix overfchoone

;

De Geztfit-

heyd.

’t Begin
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*t Begin haers keurs verftreckt. en ziet aen d’ander zy’

Komt ons deWijfheyd met haer ftatigh aenzicht by j

Die , op datze hoogh verzel de voetelooze vog’len

Van ’t eeuwigh Paradijs , zijn aengehecht twee vlog'len

:

Stil ifzevan gebaer } haer gangh verzwaertze zeer

,

Men zietze oon regelmaet en paflernimmermeer

:

De fpiegel van N ature , en haer zelftot haer vordel

Hanght aen de ketenkens van haren rijcken gordel.

De Vorft zijn oogen op haer fchoonheyd flaende knap

Waent ingelijft te zijn in ’s Hemels borgerfchap :

Hy vind zich met den glans eens Paradijs befloten

,

En twyfeit wat hy zal uyt zoo veel goed’ren loten

:

Ten lellen fpreeckt hy dus : wat hebbe ick Heer gedaen

Om van uwe handen zoo veel eere , en goeds t’ontfa’en ?

Ghy voorkomt mijn verdienfte , of liever bouwtuw eere

Als ghy mijn fnoodheyd eert : o d*overhand is Heere

Een Keyzerlijck gefchenck , en niets en is zoo zoet

Dan datmen ’s gramfchaps brand maekt dronken in het bloed?

Maer laes ! vaeck volgen haer veel woe’nde razernijen ,

En d'ouw gewoonte van bebloede moorderijen

Maeckt metter tijd gelijckd’onftrenghfte Koningh fchier

Een Tyger 3 felle Leeuw » Wildzwijn 5 of Pantherdier.

Dielchijnt geluckigh die zijn vruchtb’re kud’ ziet zwillen.

En Helen Carmelus zijn groenende achterbillen j

Om wien een wijnrijck land en vruchtbaer korenaerd*

Doorploeght met yzer fcherp oneynd’lijck teelt en baert

:

Die vande Seres heeft de blonde en goudgeel ayren >

Het dierbaer fchoon gefteent’ van d’Arabifche baren 5

De Wouden Entidors , ’t Ophirifch goud daer by

,

Van Sabba ’t reuckwerek zoet , enTyrus peltery
. ^

Maer hoe!men ziet alfins waer Rijckdom ftaet in’t bloeijen Mekè r>s-

»
t Opmercken fterven > en vermetelheyd meer groeijen :

De rijeke flaeftom ’t goud , en wie nae God geaert

Zijn oogen en gemoed wil opllaen Hemelwaert
; N }

" Moet

De Wyfheycl.

Waersm
Salowon at

Glory niet

uyt fickte.
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Moet arm zijn inder daed , ofarm zich toe gaen feilen •
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En nieuwe zomeruyl , te ftout in ’t lichtghefmoock

Van hare lampkens ick myn vlercxkens te’er verfchroock.

Houd daer,ick fchenckze u zeght d’onfterfelijcken Vorfte fe
d

h™f™’te
Vermids geen ander liefd brand in uw ed'le borfte , gehjck oock

Ick wil dat ghy bezit , als tot een toegift vey 1

Gezondheyd , Ryckdom , Eer , en overvloed van heyl

,

Terwijl ghy dient dees’ Maegd , in mynen dienft u bouwe :

Oon eerfleep magh niet tre’en zoo welgeboren Vrouwe.

Als Salomon ontwaeckt , hy merckelycken ziet

Dat de gematigheyd van s’lichaems dampen niet heyiige

Veroorzaeckt in zyn geeft een droom zoo wonderbaerlijck>
^l^hhtyd

Maer ’t afgezette beeld van d’hand eens Engels waerlyck ; Gods.

Want zaligh hem oon kunft de kunften ftaen ter hand >

Geleertheyd zonder moeyte een ongemeyn verftand

Zijn doen vergukbhy vlieghtom hoogh,en gaet doorzoecken

Van ’s weerelds ingewand de diepte, en donekere hoecken.

De raedzels van ’t gewijd pampier zyn hem gemeyn ,
Uytaeme»

t

En daeghlycx zyn gefpraecke >
en zyn diepzinnigh breyn

Van weynigh woorden , die de Goddelycke veeren

Befchreven , zoude eerlangh veelboecken ons ftofferen.

Geleerd’lyck hy de Zon oon vreeze fterven ziet

:

De dwalinge onverdwaelt der fterren hy befpied

:

Hy weet of ’t is Nature , of Engel , die de ronde

Met een dryvouwde Keer doet op een tyd en ftonde

:

Of Phebus licht van zijn , de Maen van anders vuyr

.

Ofd’Herbft de Zomer , Lent jen Winter koud en ftuyr

Der Zonnen kind’ren zijn : en van wat roock zoo verre

Om hoogh de Lochtontfteeckt een langhgehayrde fterre

:

Wat polflen ftijfvan dreun wind teelen flincx en krom

:

Wat vuyr’ge pennen dat de blixems dragen om

:

Wat breydeld’Oceaen dwinght binnen zijne palen j

Of hy gehoorzaemt ’t licht met zyn gehoornde ftralen ?

Of ’t zweet’righ kuflen des verliefden Hemels frifch

Der peerlen Vader ,
enderoeft’renbruyg’omis:

befchrijvin-

ge van Sala-

mons wijj-

heyt ten aen•

zien vande

Godlijcke en

natuurlycke

Philofophie

ofte v>ijfgee.~

rigbefd.
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Of ’t waer is dathy droef de flymige ons uytzondert
sDe blinckende als hy lacht , de bleecke teelt als ’t dondert :

Of’t vochtigh Element ’t gryze Amber teelt gewis

,

Ofdatmen ’t vette dreck zal achten van een vifch.

lZfAnt-
Hy weet waeromme d’aerde is vaft rond , oon begintfel,

hpathiaofte Des weerelds middelpunt , en der naturen bintzel

:

ilnver"
d Hy kanze meten , en verftaet noch , ofhy ’t zagh ,

'

r- L- J- Hoe doch de Coloquint met zulcken oordeel magh
Uytpicken t witte vocht in duyft’re 3 en donckere ad’ren 9
t Elleborum het Zwart : de Rha het groen vergad’ren .*

En ofzuïcx toegaet in ons zwack , en teeder lyf
Of halende tot zich , ofiagende uyt heel ftyf.

Kort om
5 der planten kracht hy kend die groot en teeder

Natuure in wezen houd van d*Hyfoop tot den Ceder.
Hy weet waerom de tand der bytwolfs droefvan aerd
t Peerd groote fnelheyd geeftj en oock zyn fpoor verzwaert

:

Hoem een oogenblick Hyena ’s Teven blaffen
In*t naerd’ren met haerfchaeuw behend weet afte fchaffen :

Hoe ’t komt dat d’Elephant verhit door ’s gramfehaps vlam
*

Getemt word , als hem naecktde myghgevliefde Ram :

Hoe’t komt dat d’Alderhoogft’ vryt d’Adeler voor’r flmg’ren
Des blixems

, die hy fchiet met gloeijendige ving’ren

:

Waerom de Zeegans oock haer eijers groot van fchel
Broeyt met haer pooten uyt heel heet en breed van vel

,

En zonder tonge fchreeuwt 3 geteugeltaen haer vlercken

,

Zoo zy nae wenfeh niet kan de zoute velden mereken.
Hy weet ofuyt een damp ontftaet de keyzelfteen

,

Ofuyt gekoockte flym: geleerd’lyck geeft hy re’en
Ofvan ’t quickzilver

, ofvan zwavel de Metalen
Ontftaen 3 ofvan een fap gedickt door ’s winters dralen 3En reyn geveeght door d’hitte : ofvan een affigh vocht,Or dat hy die ’t gewoel der dicke baren wrocht ,Het Hemel Keyzerryck , de bontgefpickelde eerde
Gelyckmenze uyttreckt nu 3 almachtigh die formeerde,

Hv
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Hy weet waerom de deughd des held’ren lafpis helpt

Den bloedenden 9 en ’t bloed behendighlyken ftelpt

;

De Saphir heelt ’t gezicht, deTopaes zal bedrijen

Vrouw Venus
; d’ Amethift dien God wien ’t veyl wil vlijen,

En hoe ’t zich toedraeght dat jeloers de Diamant

Zich tegen des Magneets behendediefftal kant.

Gctalen , maet , en toon zyn geeft weet ’t achterhalen ,

En d’effenmatigheyd der lyven met haer talen :

En vanden Neftar zat die d’Hemelftort altyd

De bye heeft d’honigh op zyn lippen gekonfy t.

Maer hy omhelft geenfins des fpieg’lings bloote aenmercking

Met zulckcn yver als de nutzame bewerckingh ,

Noch draeght het fnat’ren van een weetzucht zoo veel gunft,

Noch d’hovaert eens Sophifts , als deze brave kunft

Die veftight eenen ftaet , het heyligh roer kan vaten

.

En met eenftemmigheyd voe’n hooge en leege ftaten.

Voor al hy ’t recht niet krenckt , der wetten kracht hy verght,
s**™

hZft
En als d’uytftekenft’ van ’t hoogh Pyreneefch geberght’ de G°rech *

Zyn voorhoofd hy verklaert 2en ’t hoofd fteeckt inde lochten,

Verfmaed flaghregeps , ’t ys , de winden 5 en de tochten

:

De ftormen hy belacht , en braefworpt boven dien

Des donders hovaerdy ter neder voor zyn knien.

Oon vlecke draeght hy zich onbuyghlyck vonniswyzer >

Noch niemands gunft ontruckt zyn vuy ft het wrekende yzer,

Noch haet en wettet niet ; de gunften hy vertreed >

Met zyne voeten hy ’s volcx vreeze en tranen kneed.

’s Gouds dralen nimmermeer doen fchemeren zyn oogen $

Noch vind zich met een wolck van onkund niet betogen.

Zyn fpraeck word een geheym geacht van minft en meeft

,

En uyt’s lands wetten hy fcherpzinnigh treckt den geeft.

In zaeck van twyfelfpitft hy zich op ’s dingers perten

Omzichtigh , en ontleed der loozer pleyters herten.

Van zyn geboorten dagh geen vyftien oegften noyt

Verfchudden haer perruyck met goud fchoon opgetoyt

jievmercl.t-

lyk ‘voor-

beeld 'van

zyne
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Als hy geluckigh fcheyde , en wijf’lijck uyt koft voeren

'c V ermaerde Pleytgefchil van twee doorliepen hoeren.

Laes aerde ! d’eerfte zeght , is ’t mooghlijck dat gebelght

Ghy berftende van fpijt niet levendigh verzwelght

Dit vuyl afgrijf’lijck wijf ? Heer Koningh 3 is het mooghlijck

Dat uytgaendeom beltaen een ftuck zoo ongedooghlijck

Zy fchaemt’loos uwen troon derfnaed'ren met bedrogh

,

N iet om quijtfcheldingh, -maer om aen te klagen noch P

Die Stiefmoer vande flaep van fpyze en wijn vertreden

Heeft haren zoon verfmaeht den roncxften nacht geleden 3

Doen vindende hem yfkoud oon pols en roenngh , let

,

Erghliftelijcken leght hem fijntjens in mijn bed 3

Nam ’t mijn weer inde plaetfe. houd daer , o ouw flaepbye!

O meer als eerlooze ! houd , o zaed van baftardye !

Uw prye neemt > houd daer
, en geeft my mijn gerief.

Mijn hoop , mijn tydverdrijf 3 mijn herteken : mijn lief.

O bitter avontuur ! o zeldzaem kerckendiefte

!

Dit kleyn fraey Engelken ghy kulfen nae beliefte !

Hy zoetert lachen om uw ftaem’lende gebaer

,

En zich verwerren in uw vuyl uw luyzigh hayr :

Dit poppeken de vreughd doen in uw zielopryzen ,

En groot geworden uw wanfchapen ouwdheyd fpyzen :

Maer ick ocharme ! helaes ! heb voor myn lot alléén

Den laft van ’t zwanger gaen , en ’s barens herde ween ,

Het fchudden van zyn wiegh 5 van ’s waters mufc’ de luchtenr
En van zyn kinds gefchrey de moey’lycke geruchten.

O onder fterflycke ick d ellendighfte in ’t verdriet

!

O kinderlooze moe’r ! ach ! dat uwe handen niet

Zyn met een mes voorzien als ’t hert met razernyen

!

N een eer ick zal dien fmaed zoo wederweerdigh lyen

W il ick deel * teeve doon , en fellyck eer beftaen
Haer boezem woe’nde met myn hand te randen aen.

Dus antwoord d’ander : ha wolvin ! ha heetft’ der teven l

He ! wie geloofde oyt dat een broofheyd zoo doordreven
" Den
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Den wyn verzelde : indien Gods ooge u niet vervaert

,

Vreeft ’s Konings wack’re geeft noch die zyn plaets bewaert.

*t Vernoeght u niet dat ghy my aentyght door uw boofheyd,

Doortraptheyd ,
dronckenfchap, moord meyneed^en eerloof-

Ghy wilt my 3maer vergeefs,ontnemen noch myn kind:(heyd,

Neen al te vafthem liefde in ’s moeders ermen bind.

Hy rooft my ’t leven die my rooft myn kind goedaerdigh.

Gerechten Davids zoon , die zyt als hy rechtvaerdigh

,

lek bidde dat uyt gun ft des gunfts die hy u 'eer

Bewees , doen hy we’er kinds met toegeneyghd gebeer

Uw tranen ftilde , en met zijn tonge uyt groot begeeren

Vanjonghs op u defpraeck gingh leeren fatzoeneren

:

Ofals bebloed en warm , en kuchende en begaen }

Hy keerde met den roofder Koningen verla’en 3

U in zyn beuck’laer wieghde , u vrund’lijck liep omermen

,

En fchreijendehiefu op zijn fchouwder met zijn ermen :

Ghy greept zyn baerd en loeght , als ghy zaeght lachen ftout

Een ander Salomon in ’t helder vlammend goud

Van ’tvaderlyck helmet ,en bootften honderd lachjes

Ter zyden ’t pluymdonft van zyn witte Keygerfchachjes

En met de baren van een pluym bedeckt
,
ghy doen

Een vogel fcheent ,
die in een hage zinght in ’t groen :

O ick bezweere u by den naem des hooghberomde

Bathfeba , die des nachts haer duyzendmalen kromde

Kout ever uwe wiegh , en eer ghy d’uchtent kreeght

Haer tepel van wit bloed had honderdmael gcleeght

:

Die met’t bepeerlde goud uw hoofd gmgh overwelven

,

En leeft zorghvuldigh meer by u als by haer zelven

:

O groote Koningh ! ick bezweer u by al ’tgunt

Hier ’t heylighft’ word gefchat dat ghy my recht vergunt

:

Dat zoo uw goedheyd laes ! te hinderlyck myn zaecke 3

Van myn ontfangen leet vergunnen wil geen wraecke

,

Ten minften neemt my niet ’t geen my Natuyr mètfmert

Gafbuyten uwe jonft : ontrucktmy niet myn hert

:

O 2 Ontvreemtj
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Ontvreemt, mét oorlof, my myn bloed niet : daerbencven

Maeckt ons niet kinderloos geduurende ’s kinds leven.

Terwijl met roepen zy ’t den Koningh maecken moe ,

Myn is het kind , ’tismyn, ghylieght, ’t behoort my toe:

Het volck reede halfgefchift is ; d’een nae ’s herten oordeel.

Dees’ Vrouw draegt,d’ander wyft het ander wijf te voordeel.

Gelijck twee tuyflchers op een fpeelberd , op goe hoop

,

Kafteelen , Wyngaerds , land vertrouwen ’s teerlinghs loop

:

Een ftrijdige begeerte ontroert al d’ommeftand’ren

,

D’een d’cene gunftigh is , en d’ander draeght den and’ren ,

En elck door vreeze en hoop gedreven nae als voor

,

Ontftelt ’t bewegen van ’t bedriegelyck yvoor.

De Koningh dut alleen , en zyn wyze ooren hoorden

Geen ongelyckheyd in gehuyl
,
geklagh , en woorden.

’sKinds aenzicht aengemerckt,ten teeckent noch ten wroeght
D’een meer als d’ander niet:noch ’s Rechters geeft vernoeght

Word , zoomen overftaet haer jaren vergeleken ?

Duttende , vind hy zich van waertuygh oock verfteken,

Daernae fpreeckt hy aldus:maer ’t fchynteen droom en praet.

Als Rechters vlytigheyd alle onderzoeck ontftaet

,

Moet yet aenmerck’lijcx uyt Natuurens fchoot behend’lijck

Geput zyn toevlucht zyn , ofzich behelpen end’iyck

Met ’s pijnbanex ftrengigheyd : nu ’t moederlijck gemoed
Een valt gezet is van Nature mild en goed

,

En nimmermeer Nature haer ftrenger ftelt ten toone

Dan in ’t geen leydende is een Moeder in haer Zoone :

Daer op gelijck ontwaeckt : tfa , zeght hy , ’t zweerd gewet 1

Tfa dat u ’t kind nu toegedey lt werdjuyft en net \

*T recht en medoogentheyd verplaetft laet elders zwerven

,

De billijekheyd niet duld dat een ’t zal heel be-erven.

O herd gefchil ! daer ziet de Rechter in ’t befkiyt

Haers herten heym’lyckheen elck kenbaer breken uyt

:

’T momaenzicht is gelicht : haer tonge flaeuw van krachten

Met een oprechte wenfeh geeft antwoord hun gedachten.

D
e
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De valfche Moeder zeght : ’t gefchiede , ick wilt , houd daer

,

Rechtveerdigh deylt ’t gebeent’ , zyn nag’len , en zyn hayr.
Och deylet niet, ïckgeef, zeght dender , u te voren
Mijn recht 3 vervloeckte vrouw’daer neemt mijn uytverkoren
Kleyn kind in uw bezit 3 noch liever ick ’t voor dy
Houd levende , en geheel 3 als dood ontleed voormy

.

De Koningh zeght t hoort u, die ’t barende hebt verkregen,
’T hoort u toe door mijn recht , en moederlijck bewegen,

Gelijck een zelve Mijn’ nu voortbrengt met het goud
Veel goed Chryfocolon , en zilver menighvoud

,

Eens rijckdoms rijcke fchat , een ongelooflijcke eere
Verzelt van Davids zoon de wijfheyd meer en meere.
Te water hy gebied , hy heerfcht te lande ontzien.

Wel hondert kroonen flucx zijn tulband manfchap bien.

Sidon , de zee des Nijls naeft aen zijn grenzen palen

:

Voor hem de vochte Euphraet zijn hoornen leegh laet dalen,
Peru in zijn trefoor vloeyt rijck’lijck zoomen zeyd.
Te Sion ’t goud als zand gemeyn voor elck een leyd

,

De Peerle als Keyzelfteen , en heel Iudeen in vreden
Alfins vloeyt in een zee zoo ’t fchijnt van zaligheden.

Elck zonder afgun ft leeft , en zonder Krijghfgerucht
Zijns wijnftocx troffen , en zyns vijghbooms zoete vrucht,
Hy overvloeyt van als , niet op dat hy nae wenfche (fche,

Van menfch worde een vuy 1 zwijn , maer Engel van een men-
D’onfterflycke tot lof, die , daer hy hier noch leeft

,

Van ’tHemelfche vermaeck hem reede een voorfmaeck geeft.

’T welrieckende gerucht van ’s Koninghs heerlijckheden

,

Ryckdom , fchoontalligheyd zich gaet alom verfpreden.

De Tyriers willigh hem als bondgenoot ontfa’en.

Zijn zoonfchap Pharo zoeckt. de nabuyr bid hem aen

N iet min als d’onderzact , en ’t vuyr zyns ooghs met yle

Ontfteeckt der Jonffren bloem op d’oev’ren vanden Nylc.
Wat maeckty Salomon, ocharmen; ziet uw geeft

Niet dat dees’ bruyloft u een ftriek is en geen feeft

:

O $ Een

God viegfa'

noch Ryck-
dom en glorie

by Salomont

wyfhefd.

Zijngerucht

word over al

verfpreyd.

Tegen Salo~

mom houwe~
lijcce aenzoec

in Egypttn..
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De HeerlyMeyd
Een Hymen gefchaeckeerd van ongelycke willen

,

En voor ’t onfterflyck zaed recht doodlycke gefchillen :

Dat d’os en d’ezel in een zelvejuck gepaert
Niet voeghlyck ploegen om de korendragende aerd’
Wie met een heydens bloed zich echt’lyck gaet verzeilen
Doet eebreuck voor den Heer. ’t geloofwil altyd hellen
’t Vereyfcht een hulpe

, en geen bekoorfter meerom haer
Van ’t Eerfte wercktuygh van den ouden Logenaer
Noch gift dat dood’lyck in uw bed light heet van minne
En d ongodvruchtigheyd u blaeft ten lippen inne.
Groot Koningh die ghy van den vloed des N y Is ontleent
Geen vleefch is van u vleefch

, geen been van uw gebeent’,
t Is een uytheemfch gebeente

, een nbb’ van woefte onvrije

,

Een lid geheel verrot van Pharoos lazerije.

Maer zifidy zeggen : hoe P alree de fchocne Bruyt
Van d Afgodifche Nyl’t bevleckt gewaed trock uyt

,

In ’t wit haer gieren gaet , d’onnoozelheyd omgorden
,En door ’tgeloove is nu Abrahams zaed geworden •

Zulcx Hemmen wy licht toe, cnd’heyrgefchoonheyds cier
Waer van zy ’t heelde draeght

, my lichtelycken hier
Doet hellen aen die kant : maer ducht ick ofverfilmde
Haei eerfieep al uw hof, dat God op u vergrimde

,D onllerfiijcke die niet wil dulden datmen flincx
Gaet mengen Ifacx bloed met ’t bloed eens vreemdelincx.

Reent onder d’Evenaer d’aenminnige Natuure
3cfpi enght een aerdigh bofch dat boomgroent t’aller ure
Daer door het gantfche jaer de Mey in ’t groene ftaet
Die met zijn verwe alom ’t fchoon veld tapyten gaet.
Aaerd lacht hier overal , en hoe men meer wil buygen

,

^ bloemen fchoon gefternt te meer zy levend’juygen.
tGroeyt liter al zonder moeyte, ofis’t door arbeyds pijn,
>e zoete Zephyr zal alleen de bouwheer zijn.
De Zuydwmd botfter niet , en d’hagel nae langh dreygen
t Uniterflijck wout niet fnoeyt. de rechte Palm in ’t neygen

Kult
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Kuit vrundelijck zyn bruyt. de Planeboom aldaer

Al fchuyfelende vrijt zijn Weergae ’t gantfchejaer

De Popelier aenbied zijn dienft den Popelieren.

De kromme Olm word omhelft van Wij ngaerd goedertieren,

’t Veyl kleeft aend’Eyeken dicht , en’tgroeyten’tleefteral.

En ’t worter al geteelt Vrouw Cypris te geval.

De Waen poortwachteriTe i$ , en hoed met groote ftoutheyd

De poort voor Gierigheyd , Zorge , en verdorven Oudheyd,

Zooze op ’t gebloeyt poortael van’t groenende huys niet heen

Uyt achteloofheyd werpt het pacxken vande re’en

:

Doch wel onthaeltze hier in de bloode ftoutigheden

,

Schoontaligheyds gebaer , de vleijende gebeden

,

De gramfehap haeft gebluft , de tranen haeft we’er droogh

,

Behende dievery , ’t vertwijfelen , lachende oogh

,

De flappe ledigheyt , de welluft in haer bloeijen

,

Wien d’heyl’ge Ne£tar men welrieckend’ ziet ontvloeijen

.

’tGerabraeckt waecken,d’hoop van’s vuyr’gen wenfeh geniet,

d’Onfterfelijcke fpyze , het aengenaem verdriet

,

’t Ontbondene verlof, en ov erdaeds niet achten

,

De tooverlieden , en de zoete minneklachten.

De telgh verladen van het balfem druppende hout

Steeds onder ’t neft’len trilt der liefdekens veelvoud
:

(tergen

De Schoonheyd legt: Luft broey t: d’ Hertstochten door ’t veel

Des brandsft gebroedfel kipt van dees’Pygmeefche dwergen,

’t Een light in ’t ey wit noch , en ’t ander leeft al vlugh

:

Een ander tot een wiegh ftreckt’s moeders lieven rugh

:

Een ander ftoppelhayrt : een ander leerlingh jeughdigh

Van tack in tack , van hage in hage wifpelt vreughdigh.

’t Een in eens app’laers fchaeuw zacht dobbedobt en flaet

,

En van zijn ermeu ne’er zijn koker hangen laet

,

Die vuyr’ge damp uytbraeckt : en cp een Mufchken teder

Proeft ’t ander zynen booghdie Reuzen velt ter neder.

Lijmftricken ’t ander fpant voor ’t Cijfken met een zwinek ,

.

Voor 't zoet Kanariken , en voor den fnatervinek,

Ziet
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Ziet ziet hoe ftille deeP hanghvleughlende te byfter
De vog’len nopen gaen, diedwers befchrijteen Lyfter:
Die vliegen doet een Paeuw : die een Faifant ment fraey :

Die noopt een blancke Zwaen : diejaeght een Papegaey

:

Die leyd vaft aerzelinghs het Duyfken glad van kuyve .

1

Die draeijen doet rondom een wilde Rdngelduyve.
Ziet hoe een bende van deef’ Pottertjens te gaer
De guldeWitjens jaeght zoo dertel hier en daer

,

’t Een met een roozetack wil vangen ’t zomeruyltjen

,

Die met zijn handjes te er 3 een ander meteen tuyltjen :

\ Gehoornde vogelken ontfliptze
3 en loert een vlaegh

Met lichte fprongh op fprongh der minneboefjes laegh.
Mijn buyfjens 3 Cypris roept 3 wegh met deef’ malle mijntjes,Want voor een zomeruyl mijn kleyntjes \ mooghdy fijntjes

Doen fneuvelen ter ne’er een dertel Venuskind 3

Gehoornde Cupidoos genoegh men alfms vind.
Twee Tweelingen daer op . wiens gulde minneflitzen

In ’t Koninghlijcke bloed ftechts weecken hare fpitzen

:

Tza broeder, zeggen zy 3 dat onze hand inderyl
In deeP twee herten elckgae fchieten eenen pyl :

De daed zoo fnel gaet als *t gevlerckte woord zijn gangen.
Zy doen een keer twee dry om zoo de vlucht t erlangen :

t Gepluymde vlercxken elck klep klep beweeght en zwaey

t

Den krinck gekarmozijnt totdrymael
3 ingezaeyt

Hier t goudjdaer tHemelsblaeuw.’teennaJudeen gaet pogen
Ln t ander fpoed nae t ftrand des Nyls hoogh opgetogen

u
iet Pbar

?
os dochter do“ haers ‘yds brag« en eer

,

fvordbevcm• Plaer vlechten ïtieeld'e 3 die ter acrden golfden ne'erj

‘iïZi.l
E" in een kleyn verrreck

,
gevloerr met geele platen

,

Komngs vm ^ gcefhge hand van dry kunftjofïren ftond gelaten.
ludta' Met ’t wederzijds honderdmael getande palmhout daer

De locken ploeghde d’een van haer uytvloeijende hayr

,

En d ander overftorte haerguldene perruycken
Met eenen Nectarftroom zachtglijend’ 3 zoet om ruycken

:
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De derde nu met naeld , nu met een vinger e’ei

Frizeert en nopten krolt en kronckelt een goed deel

,

En d’ander watertze hier en daer nae d’ouw gewoonheyd

,

En fmalende op de kunft verheerlijcken haer fchoonheyd

:

Als dezer Tweelinghs een met ’t fchutdat vuyiïgh blaeckt

In zwaluwen geftalt daer fnellijck binnen raeckt

,

En op haer boezem loft , *k en weet niet hoe , de veugel

Schalk ’t goude booghfken dat fchool onder flincker vleugel

De Maeghd zeght ick hebt wech 3 ’k hebt inde lenden ach l

Maer als zy by haer bloed noch geen lidteecken zagh

,

Neen ’t is geen wonde ocharm ! ick wedde,zegtze al droever^

Dat flapende op de kant van ’t naefte beecxkens oever

Een Adder boos van aerd in mynen boezem gle

:

Zy piekt my in mijn herte. o reyckt my hand op fte j

Brenght my flucx beddewaerts , eens yzigh vuyrs vernielen

Een heete yfkegel is de quelgeeft myner zielen.

Hoe vele gals helaes ! o wicht te fel en bits

Met uwen honingh menght u invergifte flits

!

De Maeghd die op ’t vermael der velden plagh te weijen

,

Xe lachen , fpringen , en te danfien met haer Reijen

Liefde d’eenzaemheyd 5 is droef, en by haer zelven ftom }

Steent , mymert, en verzucht, en weet niet eens waerom.

De rijekdom , ’t prat geweld der Naelden opgetogen

Haer Helt der Jebufeen bolwercken naeckt voor oogen.

In ’t Kriftalijn des Nyls verfchijnthaer de Jordaen

,

In Memphis Solyme ,
en fteeds t’elcken weder aen

Haer hand bootft op ’t ftramijn van zelfen ongeboden

’t Beeld en fchoon voorhoofd van deVorft enPrinsderJodenr

Dien , als hy voorflagh vaft van d’heyl’ge Tempel maeckt 3

Iuy ft op een zelve tijd het ander Tweehngh raeckt, Salomon van

De pijl hecht in ’t gebeent’ , de ramp zit in zijna’ren: *££££
De flaep doet niet in ilaep zijn zoete imerten varen , ceffe van E-

Pharonide is zijn hert ,
Pharonide is alleen

d’Eenige ftoffe van zijn hooge wonderre en,

Hy
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Hy voed een burgerkrygh in zyn gemoed van binnen.

Nu rijft d’alziende Zon om *s aerdrijcx lyft te winnen

,

N u ftiehtze ’s middaghs brand , nu ruftze in fchaduw frifch ,

Maer zyne min fteeds op haer heete middagh is.

Hy temt zyn peerden als voorheen niet zoo vermetel ,

Hy leeft noch fchrijft . noch klimt op zynen Rechters zetel

Om hooren ’s weduws klacht , noch zorgh voor ’t hofgezin ,

Hy fteld geen wet meer hy ontfanghtzé vande Min.

zyn Gezan.
Gezanten die bera’en dees feefte gaet betrachten ,,

ten verzoec • Met tafereelen noch met ringen wilt bevrachten

Verwerven-
Gw k°ets > de fchrand’rc Min heeft langh ’t afzetfel zoet

** hen tot een Gefneden met zyn fchicht in ’t diepft’ van haer gemoed
j

<

D’eenfteeds in d’ander leeft, zy hebben, zeldzaem perten

:

Verwiftelt tegen een elkanders vuyrige herten ;•

Veel min genoegens ’t hert vind in als buyterr haer *

Maer ’t wenfcht met zynen gaft te huwen ’t lyf te gaer,

’tGebeurt wel haeft,deMaegd men uyt de prangende ermen
Haers Moeders ruckt en treckt , die al beroert gaet kermen
En blyde is te gelijck , en fchreyende en öntfteld

De Vader , oude ftock , dus haer vertreck verzelt

:

Mynkind, myn zoete zorgh , Ofiris leyde uw wegen

,

De loijende Ifis brenge uw huys eerlangh den zegen
Eens guldene geflachts , en met uw dagen nu
De kuyfche liefde groey van Salomon en u. (menfehen

Haer ver- Vrouw , maeghd , kind,jongh en oud,gezonde en kraneke

“wen *”en'
^an toornen volgen haer met weneken en goe wenfehen.

reyzs turliir Deftille Nyl woeld min als hy wel anders doet,
***- Het ztiyden ftreckt fchips wind , en onwind voor den vloed

.

Haer , voetzool ’t land alfins welrieckende doet fchynen

:

Haer ooge vmchtbaer maecktd’Arabifche woeftynen.
’t Is Idumeër feefte -

y alfins men al den dagh
N iet dan kromhoornen hoort

,
gepyp en trommekflagh.

Als mieren krielet volck bekranft te veldwaerts inne

,

j
uygkt en roept : veel heyls ! veel heyls de Koninginne

!

O datze
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O datze een loot gelijck , dien d’overfchaeuwde roet

Van een te weeldighhoutbleeckverwigh treuren doet ,

Maer van een zoeter wind haer elders op laet queken ,

En trotz haer ruyghte doet ten blonden Hemel (leken

:

’t Lacht t’haerwaerts al daer in nieuwe aerd’ zy willigh tiert ,

En met gulde app len zy den gantfchen lufthof giert.

Van ’t rijcke Sion men kan ftraten zien noch raecken. Haer komfc.

’t Bene’enfte is getapijt met myghgehayrt fchaerlaecken ,
u imfaiem

De zyden zijn van zy , ’t borduurlel onbevleckt

Die voor de ftralen van te heeten zon bedeckt.

Men dringhamen ftoeyt tehoop. een thy van menfchen heden

Volght golvende alfins nae de Magetaengebeden.

De JofFren worpen van de daecken even zeer

Op haer weerlichtende hooft een bloemenregen ne’er

,

Jeloers datt’elcken niet haers kaecxkenstweelinghroozen.

Die roozetj fchande aendoen die van naturen blozen.

Ten leften komt ons hier der vorften eere en pracht

,

Deef twee Gelieven , als ter maenden halver dracht

De klare Zon en Maen malkand’ren hel beloncken

,

En worpen min’lijck toe d’een d’ander duyzend voncken.

Zy zijn te ga’er gelijck fchoon ,
jeughdigh, groen, enbly,

Gelijck in aerdigheyd , en wie niet van nae by

Noch huyf, noch mutze ziet , haer gulden hoofden gieren ,

Waent zijn Adonifen , of’t zijn twee Vcnus dieren.

Uyt vreeze beven ree dees* leerlinghs vande min.

Haer eerfte ontmoeten fchijnt t’ontftellen hert en zin.

De zoete bernkool die inwendigh broeyt midsdezen

Schiet roode vlammen door haer tederVrouw’lijck wezen

,

Haer tonge ftamelt , en haer Harende oogen ftil

Een fchaemzaem lamper fchijntuyt fchaemt’ bedecken wil.

O prachtige Hymen ! maer waer voerdy my om hooge ?

Ben ick reede heydenfch niet ontrent die zael’ge boge

Daer hooge , en leeger Goon , en min Te bly van geeft

Maeltvden, fproneenom, opThetis bruvloftsfeeft?

P 2 Van

’t Ontmoeten

man Salomon

en haer.

Teeckenen

man haer on-

derlinge lief-

de.



Heter Bruy-

hftsmael

•volmaeckte-

Jifck in wey-

nige 'ueerzen

hefchreven.

Perbreediti'

ge vande

brave ktty

fche, enhey-

lige dans ,

De zale daer

’tge(chied

,

is de wereld ,

langhs wiens

muren'twekk

de Hemelen

i i(j De Heerlycliheyd

Van ’t Idumeefche land Juppyn de groote hier onder
Zyn lichte voeten treed den vuyr’ge 3 en heeten donder

,

Verïieft zyn Majefteyt door ’t lachende gelaet

,

Van Koningh hov’Iingh word , van Vorft een onderzaet >

Den kleynften heel gelijck } en evenwel te raeere

Blinckt op zyn aengezicht al fteeds de veynzende eere.

Meer als een Phebus hier 3 meer als een Mufa licht

Op ’t gulde booghfken fpringht , en ’t lieflijck maetgedicht
5

Zoo aerdigh dat by nae Arcadifche , en pylaren
Opfpringen op ’t gedreun van zangh enfoete fnaren.

Veel Junoos fchouw ick hier , en veel Minerven aen

,

En veel Dianen } die in loozé ftricken va’enWel duyzend Heeren , na dat rijekdoms luft en liefde 5

Ofeer offchoonheyds brand haer ’t herte quetfte en griefde
Veel aerdige Hebens 3 en meer als een Chiron hier
Om dienft begaen , ontrent de bedden goedertier
DenNe£tar fchaffen op. de difch ontfanght met belgen
De fchot’len die gebeeld d’Ambrofia verzwelgen.
Wel honderd Marlfen hier oon bloetdorft op de been.Wel honderd Hermens voen thien duyzend vrolijckhe’en..
Thien thien Oreades } Pans, Satyrs narrifch vlijen
Zich aen te ftellen thien thien zotte mommerijen :

Want ick en weet niet hoe Gods knechten in ’t gemeen
Inzuypen t zoet vergifvan woefteuytheemfchezc’en.
Van zoo veel beelden daer een ander zich aen quyten

Magh, en die gieren met zyn heerlycke tapyten

,

Ick onder t tydverdrijfwil kiezen eenen dans
Die met wijszoet vermaeck zy vergefelfchaptgants,
Kuyfche heyl’ge defte dans , dans daer ick my hertgrondigh
Aen Sal’mons grootheyd , en myn Mula me’ bezondigh.
De leck’re fchot’len nu gelicht nae ’t dralen langh ,De dans vanght aen te gaen } in ’t wyde en ruym bevangh

Eenszaeis, dieklaer, die rond, Auguftifchaltemale
Te recht men noemen magh des weerelds groote zale.

O wekken
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O wekken welluft ! te zien hupp’len zy’ aen zy’

In ’t rond , langhs hooge muur , een bende Vrouwen bly
En helden , haer oogh licht als Pharus blinckt in ’t duyfter

,

Haer lijfgevierds met klinckanten fchoon van luyfter

!

’t En is geen aerflen , maer een glydingh zoet van pas

,

Eenftemmigheyd haer toom is , zy gaen even ras

,

d’Een luyftert na den ganghdes and’ren juyft en even

,

Die ’t ziet waent datze van een geeft zijn voortgedreven.

Al fnellen zy men zou ’t noch zeggen , noch vermoe’n

:

Zy poften , tuflchen thien thien duyft fchre’ endieze doen
Een fchre’ zy rugwaerts gaen: d’een ronde doenze op d’ander

,

En vruchtbaer loncken zy in ’t löopen op malkander.

In ’t midden vande vloer zich fluijerwijs verfpreed

Een Hemelsblaeuwe riem
,
gemarbelt langh en breed

Met beelden , daer met vlam betogen wy aenfehouwen
En danflen zien te hoop vyfHeeren , en twee Vrouwen.

Hier danft een ouwde Stock met zynen mantel langh ,

En bruyngraeuw , ftijfomgord met een blaeuwe Adderflangh

Die knaeght haer krunckelfteert , en kunftelijck ick fpoore

Ruyt, vyerkruyd, en komijn, alruyn, en mandragore
Voortskruypen in zijn kleed , waerin gelchildert zijn

Nae ’t leven het Kameel, deBeyr,denEzel,’t Zwijn: fhier,

De wackre vogel-Kraen luyd fchreeuwt met veel gefchals

En Paeuw zijn fteert opfteeckt : hy draeghter tot een halster

Een groote Cornalijn , daer ’s kunft’naers yzer dicht

Den tijd in fne met zijn dryvoudighaengezicht.

Zijn treden zijn gewis , zijn aenzicht nors van ’t veynzen ,

Zijn lichaemis wel hier maer elders zijn gepeynzen.

d’Heer Zadock gaeter meteen gangh kloeck
,
gaeuw, en

Braef is hy , vro , en hupfch : op zynen ftyven rugh (vlugh,

Een zydenkleed wiens verwe op ’tblancke tin wil trecken

Met groote ploijen zich en vouwen uyt gaet ftrecken

,

Geheeld met eeckel , ayr , met lely , violet

,

Olijf, mirobalaen: gebooft, en rond omzet
P 3
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1 1 8 De Heerlyckheyd.

Met Aernen droefvan pluym 3 met heerïijcke Faifanten
Fn met gemekte toornverfchuddendc Elephanten

,Bezaey t met Efmerald 5 en Diamantfcherpoock,
’

En hoogh 3 en leegh doorvuyrt met zoete geur enroock
De derde op ’t zelve pleyn verhaeft noch meer beneden

, 5
1

?
z ]

)
n Soldaetfche dans de woefte Krijghsmans treden,

t Gdaet is enckel vuyr , en menigh Iafpis fchoon

.

En menige Amethift
, op d’appel klaer ten toon fteenenVan Zijn krom flaghzweerd blinckt : van hoofdfeheel tot den

Blaeuwt het gereten ftael om >t moedigh lichaem heenen

,

c Goud op zijn beuck’laer vlamt , wiens rand alom vergult

.

Met Peerden fnel te voet , èn Wolven is gebrült:
En d'ommeloop des fchilds gecicrt is en beladen
Met ’t loofwerek van Euphorb’

, eh Scammonye bladen.W re zydy Schoone die met ’t vuyr uws ooghs (leeckt aenDen Hemel , en de locht , en d’aerde , en d’Öcêaen ?O aller fchoonen Schoonfteuw zelven ons wilt mellen

:

Wien Tortel, Muffche.en Duyf,by nacht by daegh verzeilenMet groote eerbiedigheyd : wiens gulden vlechthayr blinckt

,

Dat met roo roozen , thijm , en mijtten is omringht

:

Die eene Celles gord welrieckende om uw lenden

,

Daer aerdigh nelt’len in der Minneguytjens benden

:

Om wiens gewaed een boord van veel granaten loopt
Gezoomt met klaer Berijl , met Saphir toegeknoopt :

Wiens voet verkledende in ’t verklaert gewelfder fterrenNu volght der danffers Vorft, nu voordanll we’er van verren:

fV ëhY c ° behoone ! niet , die met een kuyfchzoet vuyrOnze eegaes herten in een hert fmolt en natuyr ?
En deze die dy volght met aengename (lappen ,

ede hy behend niet diefchoontaligeboodfchappen ?

2 wat vreemder dracht! zijn mantel kaeckclbont
Gebcort met beecxkens van quickzilvcr fchijntm ’trond 3n elcke ftreep die door ’t fchaerlaecken men ziet zwieren
btreckt tot een vloek aen ’t eynde Agaetlleen , ofPorphieren.

Een



I lpVan Salomon.

Een koppel honden vaft vervolgen hier den Das

:

Daer we’er den loozen Vos : daer ’t Geytken fnel en ras

:

De Leeuwerck , Nachtegael , en ’t Cijfken ongevangen

Gebootft op ’t fchijngeboomt , de vlercken latende hangen

,

Haer keel fchynt zwellen doen } en met zoet veldgefchrey

Al quinckelerend’ te befchamen den fchalmey.

D’eerdroock , de Pimpernel , en Peter^elyblaren

Befchaeuwt’t gevlochten loof van zijn gekrunckelde hayren.

Hy keert , hy draeyt, hy is vrypoftigh net befprackt.

Veel kleyne kringen in zyn groote ronde hy maeckt

:

Zyn gefchaeckeerde loop zich hier en gins gaet fpreeden

,

En noch verzelt een maet deze ongeregeltheden.

Ruymbaen o yders walgh ! onheylige aen een kant

,

Noch lot noch deel hebtge aen deze heyl’ge wellufts brand

:

Maer zuyv’re zielen komt , doorfnyd ghy vry ’t gedrange

,

Tza wint de voorplaets , dat dit Paer verzade eerlange

,

Ons oogh met haer gelaet , dat overfchoone Paer

:

Alleen alleen de feeft word aengefteld om haer y

O ’k zieze dicht hier by , help God ! wat fackel lichter

!

Ick kanze dulden niet , o eerfte klaerheyds ftichter

!

O Zcnne vande Zon ! helaes ! de punten hier

Wat van uw ftralen koelt , en matight watuw vyer :

Met uytgeftorte glans uw zufter gaet verrafichen.

\ Is uyt met my , ick kan niet meer , ick keer totaiïchen.

O zael’geWe’ergaen ! nu ’t met oorlofniet kan fchien

Uw bevrunde aengezichtoon hinder aen te zien

,

Duld dat ick uwen dans , uws cieraets gulde ftucken ,

En zoete woorden in myn dichten uyt maghdrucken.

De Koningin haer hay
r
(hayr waer van diftileert

Steeds friflehen dauw) draeght in veel krollen gefrizeert

:

D’een vloeyt ten voeten ne’er in held’re loxkens , d’ander

Ryft met langh peerlefnoer gebonden aen malkander.

Haer keurs damaft is met een zilv're frangien zoom

,

Geloofwercktrijck’lijck met het zilver van een ftroom y

Met

De Zonen

deMaen ver-

toonende in de

aerde Salo-

mon en Pba-

ronida: Chri-
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De Maen,

Pbaronida,

de Kercke;



De Zon, Sa•

hmon, Chri-

flus.

Sterven van-
de Zodiaeck,

•i ia De Heevlyclheyd

Met maenkruydjmet kouwoerde heel uytheemfch gaergewe-
En met het Dier vermaelt dat by de locht moet leven, (ven ,

Wat wildy Mufa meteen errenftigh pinceel

In ’t breede afmaaien al haer fchoonheyd in ’t geheel :

Van al de fchoonheyd
,
glans

,
gunft , njckdom uytgefcheijen

Daer d'Hemel me befchonck den huppelenden Reijen
Zy moeder is alleen , en als een kriftalijn

Den dansaenfchouw’ren zy’r afiond den wederfchijn.

Een hoed geweven gaer van bloemen die wel gaeijen }

Citroenen , ayren , en Clytjen die fteeds draeyen

,

En met Robijn borduurt , Balais, en Chryfolijt

Bekroont ’t ftraelworpende hoofd des Bruydegoms altijd.

Zijn gefaffraende kraegh tot fpelwerck heeft wel honderd
Karbonck’len rood als vuyr. de balfem uytgezondert

,

De Ceder 3 deKanneel, de Lauwer rijck gebeeld
Elck met haer raneken ^iert zijn ploijen opgeftreelt.

De witgevlerckte Zwaen hem toeiuyght met vermaecken
Een nieuwe lofzangh op zijns mantels gulde laeckem
De Phcenix hier zijn neft en graffté bouwen wil.

Uyt ’t nat rij ft ’t met pantfier gewapent Crocodil.
De Maeijer zwert gebra'en Zeyn graven haeft ontvielen a

En fnelle vreeze hem flucx ent vleug’len aen zijn hielen.

De felle Leeuw worpt vuyr en vlam uyt d’oogen beus

,

En flingerfteertende hy door backhuys
, muyl en neus

Zijn gramfehap eyflijck flijpt 5 en d’ad’ren gaet ontfpannen
Om een welrieckent roth van Panthers aen te rannen :

Als iuyft de braven Haen met purp’re vederbos
Zijn trotze kop verkiert : een kuyfhalfpeerfch, en ros 3

En halfvergult men op zijn kruyn hoogh uyt ziet fteken

,

En langhs zijn ftyve borft , met fpick’len bont beftreken
a

Een roode baerd vloeyt : in zijn geelgroen oogen leyt
De fchrick gelegert , en zijn leden zijn befpreyt
Met ongefponnen goud : zijn korte beek zich krommet

:

Zijn voetgefpoort in ’ttre’en gelijck een knjgfman brommet;

Zijn



van Salomon. izi

Zijn groote fleert zich in twee welfde tacken tackt :

Met vleugelruyflchen hy zijn lenden ribbezackt

:

Hy zinght , zoo ’t fchijnt , en met zijn byzijn en trotz brallen

Hy vande ftercke Leeuw de kuyfen moed doet vallen.

Dees zalige Eegaen met een welbedreven fpoor

Nu hupp’len achterwaert , nu zylinghs , nu we’er voor;

Zy danffen zoo het fchijnt d’Hifpanifche pavane

,

En nochtans nimmer men haer lieve dans ziet gane

Uyt ’s gordels krinck , die met gefternde Dieren breed

En wijd vermaelt , allins ’t plavyfel onderfcheet.

Als d’ed’le Bruydegom na Siloos bergh gaet wand’ren

Ontluycken duyftderley fchoon bloemen elck voor and ren

:

Als hy d’Olijfbergh groet , hy ,
waer zijn lichte tre

Oock loopt , duylt vlocxkens laet van nevel rijn en fnee

:

Want ’tglmft’righ vloerfelmet zijn aerzelen gellagen

d’Ontrufle wevertre’en gelijck is in de dagen.

Nu kliffen zich deel’ twee , nu aerf’lingh zy we’er gaen

,

En zien malkand’ren nu bedroeft , nu lachende aen

,

Nu voorwaerts , nu ter zy’ , met ongelijcke gangen.

De Koninghlijcke Maeghd men merck’lijck ziet ontfangen

Verand’ringe in ’t kriflaï haers voorhoofds fchoon verjonght

,

Nae mate haer ’t helder ooge haers Bruydegoms belonckt

:

Dat zooder hindernis komt plotslijck tuffchen beyde

De twee geliefkens ,
word zy droef , als ofze fchreyde

,

Het fchijnt al ofze florf, haer helder oogh gaet uyt

,

Zo werckt kuyfch heyl’ge brand in zoo verheven Bruy t

,

Maer dit ’s ten aenzien van haer maetzangh niets met allen

,

Haer Engelen geluyd zy houwen met bevallen

Met zorghbetoover luyt , viool, envoetgelicht,

En houden dus gefpraeck met lief’lijck maetgedicht.

O klaergeooghde Maeghd ! wat zydy fchoon te achten

,

Mijn lief, hoe lieve ick u , mijn Duyfken wit van fchachten

!

O God ! hoe lieve ick u , ach ’k ben my zelfs niet meer

,

lek fterve om u , mijn lief, om u verryze ick we’er,

Q Wat
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j ii De Rterlyckbeyd

Watzydy fchoon in ’t oogh ! hoe lieveicktt, mijn hêrtê

«

Al waeckende ick bezwijm , ick flaeitwe , ick ftort met fmerte

Door ’t ftralen uws gezichts , en flapende evenwel
Voei waecken in mijn fchöot mijn züur en zoet gequel.

Wat ftortuw Zoete p’ruyck voor reucken mijn Vrundinne:

Watte Amber , Wleroock ftort uw zoeten adem inne

Twee fyne purp’redra’en ! wat myrre Zoo Veelvoud
Ontvloeyt uw ving’ren die gereept zijn met fchoon goud

!

Mijn Vrund , hoe zoet is my de reuck van uw geruchten

!

Wat ftort uw zoete locht al heym’lijck zoete luchten
In mijn ontfteken borft ! en watten honingh niet

Ontvloeyt uw foete keel , die beeck en gulde vliet

!

Mijn bloem 3 een lely , roos mids in ’t geblöemt gekropen»
Een rooze , een lely is 3 d’een toe en d’ander open :

Dees’ bloeme met mijn hand ick d’eerfte afplücken wil ,

Die riecken 3 kuften 3 in mijn boezem fteken ftil.

Als d’App’laer ghy, mijn Lieftzijt onder d’andre boomen.
En vrucht , en bloezem hebt ghy uyt een ftam bekomen

:

De vrucht ick fraaecken wil , de bloezem riecken ach

!

En in uw koele fchaeuw gaen leg’ren nachten dagh.
Den fchoonen avondftond terwijl met haer aZuyren

Koetswagen fteept een fchaer van kleyne en mindVe vüyren 3

De willekomme flaep doet d’oefningh wijcken drae

,

En de bene’enfte Bruyt volght ’s Hemels Vernis nae.

Deze Hymen uytgeviert, geen and’re worm den Koningh
En knaegtjnoch droomt niet el als aen des Heeren wooningh 3

Zijn fchatkift open ftaet
,
geen onkoft hy en fchouwt ,

En ’s kunlVnaers zinnen hy verlet 3 en bezigh houd.Welthien duyft handen men flucx zweèten ziet en ylen ,

In alle boflchen men flechts hamers hoort en bylen 3

En d’hayrge toppen nu van d’heyl’gê Libanus
Nae ’t water rollen om op Sion ftygen flus

:

Men fnijt in ba lek en deel de boflchen met de zage :

Het groote fteengeberght vaft krimt Van daegh te dage ,



*&an Sahmon. 1

1

3

Met bytels hamers de Steenhouwer eermen *t meent
^

u4h£
Doorfnuflfelt ’t ftyfgedarmt’ van ’t Hemel-hoogh gefteent'

:

Hy venftert een geberght dat ry ft nae boven yftlijck ,
re*.

En temt flucx den porphier van d’eeuwen onverbryi’lijck

,

D’een de gebacken fteen doorkloven heeft met vyer

,

En d’ander die begraeft in een diepe afgrond hier

,

Den marbel gepolyft met kunftige handen veerdigh ,
(digh :

Ja marbel ’t voorhoofd van ’t gebouw eens Koninghs weer-

Dees
5 houwt een pylers kop : een bult die met zyn hand

:

Een te^enbult verzoet dees : die een voet-vierkant

:

Dees’ maeckt een hanebalck : die een befchot ter zyden :

Dees’ fchaeft de delen glad : die gaetze kunftigh fnyden.

Bezielt doo ced’ren ,
en met ’t fchett’ren van een hout

Gebeeren ftemmen weckt , en zuchten menighvoud.

En and’ren met ’t begryp van d’heyl’ge muur gerezen

Doen met haer ftout bedrijfden Hemel zelve vreezen

:

Men werckt met luft , noch klaeght de kunftenaer altyd

Dat in midzomerhem den dagh te haeft ontglyd.

De druyvenlezers zoo al zingende uyt genuchten

Met ’t fnoeymes kromgebeckt affnoeyen Bacchns vruchten

In ’t vaetjen zoet van reuck : en trollen gaeuw en vlugh

Haers handgifts zware laft met kromgebogen rugh 5

En tot de lenden 111 de moftkuyp neergeftegen

Al hupplend’ vloeyen doen een purp’redruyven-regen.

Men ploegt d’onïuft te fpijtft werck zietmen fpo’en met kift,

Wie ’t fmorgens heeft gezien , wanneer de Zonne ruft

Erkent hoe ’t groeyt : d’alwyze en ingoede Heer der Heeren

Aen dezen arbeyd fchijnt zich zelfte willen keeren

,

En ’fnachts te wercken als een zoete ruft op ’t bed

Der metzers zeen’wen en gebeenten houd verlet.

GrootKoningh van waer quam datReuzen-hert gekropen
^

Van zoo veel bergen tot een lichaem op te hoopen ? Tan-ooZ-

Met watte wagens , met wat ftereke rollen dan vmA

Men dees’ vierkanten lomp zoo wyd verliepen kan ?

Q_2 Wat

GelyckemJJe

uyt beelden-

de haer bly-

fchap.
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i 1 4 Ve Heerïyclheyd

Wat krommer vaftigheyd van opgehangen bogen

Ten bonten wokken draeght dat pack hoogh opgetogen ?

Indien op ’t buytenwerckick met myn oogen let

,

De Metf’laer heeft gevoeght den kant des fteens zoo net

Dat zoo hy zyn gebouw niet kaeckelbont de' fchynen

,

Met Syrifche Allebaft en herde Serpentynen

,

Met honderd gadingen van Marber vaft en klaer

Men waendeofd'heele muur een enckel vierkant waer.

Zoo ’t binnenwerck wy zien , het buytenft’ wy verfoeijen

:

Een ryckdom men alfins uytmuntende hier ziet gloeijen 3

De wanden 3 ’t vloerfel , en de zolders opgebouwt

Met Ced’ren zyn beplackt , de Ced’ren we’er met goud 3

En al de plaefteringh met loof gevoert van binnen

Met bloemwerck wild kouwoerd en lodder Cherubinnen,

Van d’heylige $ierfels ickgewagh doe noch vermaen

Die in weerdije verrat gebouw te boven gaen :

De kunft de ftoffe antwoord , de ftof ’t gebruyck te wonder.

O Kunftenaer volmaeckt! ghy bootfte uw werckbyzonder

verbeeld de Nae ’s weiTelds Ide , en zoo als voormaels ongefeylt

l4
;
e

Tj
U
°d~

kten dryderley de weereld wierd gedey lt 5

in dry deden. En dat d’Almachtige hand des Heeren fchiep volkomen

mfiifèn
he‘ ^en Aerdfch, een Hemelfch, een heel Godlyckuytgenomen

:

eerdfch,teaer Met bloemen , vog’len , en met beeften gierend’ ’teerft 3

toont d^w^f
^et fei len ’t ander , en met deughden ’t alderveerft’

:

heyd Godes. Als God aen ’t fchild’renjmet fchoon blaeuw de baren krulde 3

De velden groende alom , en ’t krom gewelfvergulde

:

Als hy ’t gefteentefchonck zyn verwen licht van ftrael

,

De bloemen fpickelde , en gafglanlfen aen ’t Metael

.

Beeldfnijende , doorwrocht de ftroncken en de bla’ren

Der planten met zoo veel fraey beelden dra’en en aren

,

En Gieter bootfte ons noch zoo veel gedaenten hier

Van poften fnel gewieckt , veel vifch , en menigh dier.

In dryen deyidy noch dit Godthuys drymael heyligh

:

Dit huys

Het Goilijck

fateyhgm'
** ^en >t: alderheylighft is , daer niemand wandelt veyligh

Als



cva% Saiornon. i z 5

Als God i de Cherub , en hy die Stadhouder trotz 5

Is van Melchifedech ware eeuwigh zone Gods.

Het binnenfte poortael is Hechts voor den Leviten 3

Die helder Zon op Zon toeworpen d’Ifra’liten ,

De ftralen van haer leere 3 en met ’s wets honighfap

Haer voedende ingelyft zyn’s Hemels borgerfchap.

Het voorpoortael ghy fchickt voor die ick minder reken

,

Voor ’t leeghgezeten volck 3 en d’algemeyne leken >

En werckman ondermenght 3 ghy alftns wonder zoet

Appelles 5 Phedrus kunft 3 en Miron bloeijen doet.

Dit ftael u zoo behaeght , dat ghy daer nae gaet maecken
Uws Goddelycken geefts langhdurige nachtwaecken :

Uw boeck gemarbert ryck met fpreucken in Gods tael

Men ryckelycken magh toeeyg’nen ’t voorpoortael 3

Dewyl het ons verzorght d’huyswetten noch op heden

,

Byzond’re keringen , en burgerlycke zeden *

En dat de ftralen die hy uytfchiet overhoop

Vaft oogen meerend^els op ’t menfchelyck beloop.

In ’t binnenfte poortael de Predicker wil fchynen

(Die met zyn voeten kne’ende al wat de menfch met pynen

Vergaert van aengenaem goed koft’lyck fchoon en dier)

In ’s Hemels herberge ons te voeren wyd van hier.

En roepende
:
ydelheyd

,

gans ydel’s weerelds zegen r

Al ’s menfchen heyl is in de vreeze Gods gelegen.

’tGeheymfte is dit gezangh daer met verborgen fpel

Aen ’s weerelds Korungh ghy gaet houwen Ifraël

:

Daer ghy we’erfchalkn doet ’t zoet bruyloftslied alreede

Van Chnftus , en zyn Kerck : daer d’heyl’ge ziele in vrede

Gefpraecke houd met haer God , de locht hoort met ’t gebed

,

In ’t vuyr zyns dralende ooghs haer loutert reyn en net

,

Zyn min geniet 5 en in zyn heyligh bed gerieflijck

Den mond der liefden zelfs magh kullen zoet en lieflijck.

O God ! zeght Salomon 3 nae dat hy heeft voltoyt

Des Heeren Huys
,
groot God ! die my bevolen oy t

Q_ 3
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1 1 6 De Heertychheyd.

gebtd tot Den bouw lietuwsPaleys, helaesmaecktmy, oHeere»
?rr gerievend’ fteen rf, weckt in Davids Zaed zijn eere
boeck der Ko- Oneynd’lijck Koningh

, die behelft d’oneyndliickhevr!
mngm cttp ' 8

' Monarch die in uw throon zit nae uw Majefteyt
,

^ J

In d’afgrond nae gerecht , alom nae uw vermogen

:

O Vader herberght hier om ons uw hulp te toogen :

Maght zijn in twijftel zaeck zoo fpoeyt u tot den eed
Ontwerret dezen knoop , ftraft ftrengelijck en wreed
De ftoute meyneed oock , en maeckt niet datmen zondighU voortaen houde en acht onwetende en onkondDh
Verlieft de boomzijn blos , zoohagels d’ackren ftaen ,Zoo d ayren yl en leegh , zoo ons verwaeyde graen
Ons honger zeggen toe , zoo met veel yfre banden
Ghy ftuyt van ’s Hemels fprong de poorten met uwe handen .

En wy ootmoedigh ’t oogh ftaen op dit Huys alleen 3Zoo hoort , Almachtigh Godt
, verhoort doch ons gebe’en

Zoo wy gevangen in uytheemfche landen kermen

,

Zoo ons in krijgh bezwijckt ’t geluck
, het hert

, en d’ermen

,

En wy ootmoedigh ’t oogh ftaen op dit Huys alleen

,

Zoo hoort, almachtigh God , verhoort doch ons gebe’en.,
Zoo uwer wond’ren faem den vremdelinghhier wenckenOm hooren uw geheym , ü t’ofF’ren zijn gefchencken

,

En in dit Huys zijn knien te krommen nae bene’en

,

Zoo hoort , Almachtigh God , Verhoortdoch zijn gebe’en
T erhoort van d’Hemel hem,en trekt door weldoens koorden
In uw gewydeKerck ooft, weften, zuyden , noorden.

Salomons al- t Uytiiiuntende verftand van Ifacx Koningh is

Tewjsheyd J°°
rei1 tortze dat vergeefs men die gewis

betreekt de Met onkunde overftulpt : zijn licht zich alfins toogen

van Saba om
Gaet , en zijn blixemftracl ftraelt lichtglinfterigh in d’oogen

hem te ko- Des geens die wijs den toom van ’t burgerlijck beleed

ET" ^
er

,

teere Arabers haer hand te mennen weet

:

Die binnen Saba heerfcht , daer fteedfche lentens teelen
Den Wieroock zoet van reuck, den Myrre,en roo Kaneelen,

Daer



*van Saïomon. 127
Daer ydermans kantoor eens Koninghs fchat inhöüd

,

De vaten zilver zijn , de bedfpon louter goud

,

Met uytgelezen fteen de muur bekleed oon breuckèn

,

Met ftricken ingewrocht } afbeeldingen * en fpreucken :

En nochtans zoo veel heyls , en grootshe’en laetze ftaen

Om komen Salomon zijn ze’en te mercken aen 3

Zijn leëringhleenen ’t oor , zijn Stad bezien met vreughden,

De fchole des geïoofs , en vafte burght der Deughden.
Ghy die ’t oogh toefluyt voor dees’ groote klaerheyd meeft Deze Komn'

„ • .
J ^

1 i' t
•

u ginne ver-
Die 111 onze eeuwen biinckt 3 wiens aengeklopte geeft doemt de

Voor dolingen vermuft deWaerheyd uyt gaet fluyten

,

Die langhzaem nacht en dagh klopt aen uw poorten buyten

,

En die om op te doen u niet eens keert noch wend

,

Om met God fpreken : en zijn dobbel teftament :

Hoe vreefdy niet dat dees’ Prinses tenjonghften dage

Van groote ondanckbaerheyd en traegheyd u verklage ?

DieVrouwe , die Monarche , en Heydene met luft

De welluften verfmaed 3 haer goud , en Zoete ruft :

Dweerft met veel moeyte en koft en met langdurigh zwieren

Een wegh belegert van ftruyckroovers 3 en van dieren 3

En and’ren Hemel gaet bezoecken met de wenfeh

Om eenmael mond aen mond te fpreken met een menfeh.

Zy quiftgeen tijd , maer gaet befchouwen al verwondert Dt vrucht'

De trotze fchoonheid van Gods Tempel uytgezondert ,
dttz

\'P
nf_ L j o j van deze hél**'

De bollewercken van veel Steden hoogh nae eyfch , re reyze na*

Een uytgelezen troon } een prachtigh trots Paleys :

Jemfakm

Wiens muren koft’lijck zijn 5 en d’huysraet noch veel rijeker

:

’t Getal der knechten zijn rijck Hof yiert ftatelijcker

,

Meer haer gefchiktheyd noch : men hoorter geen gerucht.

Elck vanden haren op zijn ampt let heel beducht :

En zoo als te gelijck den diiym geroert het leven

Den zenuwfnaerkens kan van een Quiterne geven

,

En om verrijeken noch zijn tooverigh gezangh

Verweckt eeii middelbare > een hooge 3 een leege klangh

:

Met



Zy grondecrt

de wijsheyd

‘van Salomo

n

met zware

geschillen

die hy ont-

knoopt.

Daerbene-

•ven onder-

wijft hy de

Koninginne

inde kenntjfe

des waren

Gods.

1 2. S Be Heerlyckheyd

Met een woord, Salomon, meteengebeer, metwencken
Beroert de ftoeten van zyn knechten , die gedencken
Heel gaeuw aen haren plicht : elck neemt zyn les in acht

,

En yder gaet gekleed met een byzond’re dracht.

Eer zy vertrock van haer welrieckende Eylands kufte
Met zware raedfelen haer dees* Princes toerufte

,

Beluft den Koningh met verwerde vragen knap
t’Ontmoeten , om te zien zyn groote wetenfchap.
Ziet wekken Oedipus ! de V oorfpraeck, die ervaren
Voor ’t vyerfchaer heeft by nae verheten al zijn jaren

,

En eyndigt niet zoo haeft,een twyfel langh bepleyt, (fcheyd.
Die 'touwd gebruyck haeft wijft, of’slands gewoonheyd
Of geeftigh hy ontknoopt dees’ Gordiaenfche ftricken

,

Ziet door dees’ nachten heen , en fpeelt alle oogenblicken
Met twyfelingen , die eer zweeten d een met pijn
Een dapper School-Sophift , Druydes , ofBramijn :

En wetende dat hoe een goed zich uytbreyd ftyver
*

Hoe ’t altyd grooter word
, ’tgelcove hy vol van yver

Haer in te fcherpen tracht , en gaet nae wenfehgemeyn
Haer maecken ’t koft’lyck goed van zyn gezegent breyn.
Hoe zeer beklage ik u , afgodifch volck , die zotlyc'k

Goud,Zilver, hout, fpreeckt hy, en kalck aenbid befpotlyck.
En door de fchynre’en laes ! der Magi onderrecht
Zoo vele packen hebt den menfchen opgeleght

:

Daer is, Mevrouwe, een God, een hooghfte , een ongeboren

,

Een Vorft van d’Eeuwigheyd, zelfd’Ecuwigheyd verkoren,
Oneynd lijck, afgefche’en van als , in allen doch,
Beginft’len aenvangh, en ’t eynd van alle eynden noch

,

Der lichten fchoonfte licht , der wezens hooghfte wezen

,

Der machten zuyv’re daed , der daden macht geprezen

,

Oorzaeck van allen oock, alziender, goedheyds zee

,

Des levens leven , en het meyr des fehoonheyds me’

,

Onoverwinnelijck
, en fterrenvooght bequame,

Die zelfeenvormigh vormt zoo veel geftalten t’zame

:

Een



Datter maer
is , en sneer

niet zijn kan

a!s een eenigs

God.

wan Salomon. 119
Een zelve is ’t een en God 3 wie d’Eenheyt lochent ziet

Maeckt Godlooze Atheift de Godheyd gants tot niet

,

ïn Gode d’eenheyd ftaet , de Satan tweeheyd ftichtet y

De groote weereld heeft een Zon maer die haer lichter

,

De kleyne maer een ziel , en beyds zy hebben een

Groot God in wezen een , in dryen onderfcheen

.

De le’en die wel gedeylt ltaen dit gedicht gelaten

,

Dit lyfvervult niet vre met we’erliefdeen met maten 3

Dees’ welgefchickte Kerck met ryckdom ryck begift

,

Dezeuytgegotenkunft , en magh niet zyn gefchift

Als met een zin , en hy maer van een Meefter worden

Gedeylt
,
gelijck zijn werck een Meefter houd in orden

:

Want anders zoumen in flaghordeningen zaen

Wel honderd duyzend zien malkand’ren randen aen ,

Een burgerlijcke krijgh zou ’t aerdrijck onderhouwen

,

En dees’ beroerden Al zijn ondergangh flucx brouwen

:

Dewijl van eeuwigheyd God is oneyndlijck dan ?

En in zich meer als een eyndloosheyd vaten kan

Vermids de macht van deen geen mate ftelt den and’ren

,

Ofeer zijn naem vernielt en wezen met malkand’ren

:

Wat houd ghy heyd’nen dan als in ’t gevangenhuys

D’oneyndlijcke bemuurt in een benaeuwde kluys ?

Ofwaerom fluyt ghy hem in eenen ftronck verachtlijck ?

Ofwaerom fchilderdy d’onzien’lijcke onbedachtlijck ?

En waerom offerdy den drymael Hoogen meeft

Al t’zamen vleefchlijcke eer , daer hy is zuyver geeft

,

Maer, zeghtze, waerom dus geftut door onze wercken

Band ghy d’onfterflijckheyd in ’t binnenfte eender Kercken ?

Befluythem in een Arck , en beeft’lijcker hem voed dt°Uy°d.

Met beeftenvleefch , en niet met myrre en wieroock zoet ?

Dit Huys zoo heyligh als in fchoonheyd uytgenomen

God j zeght hy 3 niet befluyt , maer wel de fchaer der vromen

Diehemaenbid, en eert, en wanen niet ocharm!

Pat dien die d’Aerde neemt , en Hemel in zijn erm

R

Dat dezeee-

Tiige God is

oneyndelijck ,

eettwigb en

onzienehjck»

Verblind-

heyd der hey-

denen.

Een



en tiae de

komfte Mef-
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130 De Heevlyckheyd <van Salomon .

Een kofferken vervaet , maer ’t bond van diirige eeuwen 5
Het ftatige verbond 3 dat d’afkomft derHebreeuwen
Met God den Heer verbind , de vrome aen ’s vromen zaed
En aerde , en Hemel met dees’ plaets verknoopen o-aet

:

kiaringe vun
Kortom onze offerhande, ons waffchingen

5 ons fmoken
de ware Gods Is geen verzierde dienft zoo dickmael word ^efproken :

iiier.it voor Q0d js d’infteller , die ons innerlijck gemoed
In d’hoop zijns Zoons met al deze Elementen voed

,

En zichtlijckons hier mede aen d ofïbrdoetgedencken
Dieeens in Chriftus bloed zal onze zonden drencken.
Komt komt o Heere dan , o eynder van de wet

,

Groot Koningh
,
groot Propheet , Hooghprieftér onbefmet.

Komt di ymael Groote , komt } ons toevlucht die wy wen-
Voorfpreker,en rantzoen.en Rechter aller menfchen, fchen.
Zoet flachtlam , ftercke Leeuw

,
genezende Serpent,

Noodfcheydsman tuflchen ons en d’Hemel in het end.
Komt komt o waerheyd , wit , en byftand } en verlangen
V an onfen offer, o Meftias ! wilt aenvangen
In Sion te gebie’n , en inden geeft ge-eert
Dees boozeweereld in een gulde tijd verkeert .*

Dees’ Koninginneaenveerd
, en wilt als d’eerft’lingh dulden

V an
5

s weerelds Koningen
3 leght op u onze fchuldcn •

Zoo wel dat wy ontkleed van Adams quaden aerd
Alet d heylige Eng’len in den Hemel zijn verklaert.

rïvge der Ko-
~i
ccr nae flseuwt deVorftin bezweken van verwondden *

«ïSraL kn ^Preel<t5Heer Koning,{leeds in’t vliegen,en ftijfdond’ren
vijsheyd.- E aem al grooter word , en fnaterbeck in lchijn

T?

C
ij

gro°ter maeckt als zy wel daedlijck zijn

:

m d ed le geeften zijn gel ijck de tafereelen
ie wel gedaen in ’toogh met meer verwond’ren fpelen
an verre als van naeby : maer zoo veel als voorwaer
we eere elcxkroon verdooft blincktuw deugd boven haenuw loroon weergae noch uws leernens prijs behindert aün tnydige Gerucht uws wijsheyds roem vermindert

E Y N D £.

Verwonde-



Op de aenkomfte

van

De Koninginnevan ’t Zuyden te

HIERUSALEM.
KL 1NCKERT,

Y%iet watfcboonder Sonverlaet de Zuyderpalen
,

Opbeffende haer perruyel^die op de Vorjlenfmaelt

Metfteenen ,
daer Natuur op ’t Goddelijcxff me’ praclt.

Wat yverperjl haer doch \oo wyd te kopen dwalen ?

Hoe nae is 't om eenpeerl noch aen baer kpoon te halen ?

Ach neen ! de liefd die beeft haer cd’le borftgewond

Omfmakenhoe den douw uyt ’s wy\en Kjtninghs mond

Veel lieffeltycher vloeyt ah honingh in de dalen.

Een Vrouwe ,
een Kpninginne

,
en Heydene die kpmt

Befchaemen on\en roem
,
hoeJchoon die is verblomt :

’/ Licht van deesgoude lamp wifcht met %ijngroote kjaerheyd

Alon^en luyfter uyt
,
vermids wy^waergejacht ,

Om Chriftus wijsheyd noyt wjd heeft uytgelockt

:

Dies derven wy het heyl van d’aengeboden waerheyd.

Door een is 't nu voldaen.








